
 

 
Brøndby 29. november 2021 
 

Referat af EU-møde 
22. november 2021  

 
Deltagere: Carsten Grønmann Larsen, Michael Svendsen, Carsten Jensen, Bjørn 

Sommer, Søren S. Frydendal, Morten Henriksen og Anette V. Pedersen 
(referent) 

 

Dagsorden: 

 

1. Status på talenttræning – nu og i kommende sæson 
Træningen i HRØ, FHF og JHF kører med de aftalte årgange, pt. 05-06 drenge 
og 06-07 piger. Der skal dog ses på, hvad der skal ske til maj 2022 i forhold til, at 
vi af flere årsager ikke er nået i mål med en ny talentstruktur endnu. 

MH oplyste, at der er behov for, at HRØ, FHF og JHF kører en sæson mere med 
den nuværende struktur, men opfordrede til, at man gerne måtte tænke lidt ud af 
boksen ift. formatet. Så længe der er et fornuftigt indhold i træningen, som 
bidrager til spillernes udvikling, ville det være meget interessant, hvis man kører 
pilotprojekter eller prøver idéer af, som kan give inspiration og viden. DHF indgår 
meget gerne i sparring omkring dette. Det vil også være meget fint, hvis man 
fortsætter træningen på samme betingelser som hidtil, det vigtige er spillernes 
udvikling. 

FHF: fastholder den nuværende form, men venter med at indkalde 08 piger til 
maj 2022. Der gives tilbud til 07 drenge til foråret. 

HRØ: gør det på nogenlunde samme måde, og starter lidt senere med pigerne. 

JHF: der er ikke pt. fælles fodslag mellem kredsene ift., hvordan man ville køre 
det, da man havde regnet med, at den nye struktur var klar, og at DHF ville tage 
over. Det er vigtigt, at spillerne ikke bliver gidsler, hvis der går politik i det! 

Det blev besluttet, at CGL tager snakke med de politiske ansvarlige i løbet af den 
kommende uge, så dette kan komme på plads. 

Hvis SSF skal indgå i dialogen med kredse/distrikter, vil det være omkring det 
faglige indhold o.l. 
 

2. Opfølgning på workshops om ny fælles talentstrategi 
Der var ca. 125 deltagere fordelt på 4 workshops i Brøndby, Kolding, Kjellerup og 
Skanderborg. Desværre måtte Odense aflyses pga. for få tilmeldte. SSF har 
desuden modtaget input fra interessenter, der ikke havde mulighed for at deltage 
på de pågældende dage. 



 

Det er et komplekst emne, og der var mange forskellige udgangspunkter alt efter 
folks tilhørsforhold, men generelt var alle deltagere positive og nysgerrige, og der 
kom meget brugbart input til det fortsatte arbejde med strategien. 
SSF arbejder nu videre med at koge materialet ned, og et ekstrakt vil blive sendt 
rundt senere. Herefter ser vi på næste skridt/næste fase. 
 

3. Nyt fra DHF og distrikter/kredse 
CGL oplyste, at EU-budgettet var blevet godkendt af Bestyrelsen, og det er med i 
budgettet, at der skal afholdes Talentseminar i 2022. 
 
Kommissoriet omkring eliteholdfællesskaber var også blevet godkendt. 
 

4. Næste møde 
Afholdes via Microsoft Teams 7. februar 2022 kl. 19.00 

 
 


