Brøndby 14. februar 2022

Referat af EU-møde
10. februar 2022 via Teams
Deltagere:

Carsten Grønmann Larsen, Michael Svendsen, Carsten Jensen, Bjørn
Sommer, Søren S. Frydendal, Morten Henriksen og Anette V. Pedersen
(referent)

Dagsorden:
1. Kommentarer til referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger
2. Status på talent- distrikts-, regions- og kredstræning
JHF: Der er kommet ro på ovenpå kredsstævnet, og BS forventer ikke, at der bliver
gjort så meget frem mod sommerferien. BS skal til møde med JHF’s bestyrelse 5.
marts og vil kæmpe for, at der bliver enighed om, hvad man gør med de nye årgange,
og at der kommer afklaring omkring økonomien. Der har ikke været så mange
tilbagemeldinger efter det fælles EU-møde i Jylland, og det er derfor svært at vurdere,
om der er en fælles holdning. CGA følger op på mail til Kent Nicolajsen og Henrik
Larson ift. dette.
FHF: Her har man netop afsluttet 06 drenge og 07 piger, og i april startes arbejdet
med 07 drenge og 08 piger med fri tilmelding og åbne træninger. Starten er lagt af
hensyn til de mange kamprykninger oven på corona.
Der har været afholdt forældremøde med deltagelse af områdeleder Martin Hjortshøj
fra TT drenge og talenttræner Thomas Reeh fra TT piger.
HRØ: 07 piger og 06 drengene afsluttes i nærmeste fremtid. Pt. har mand dog ikke
startet de nye årgange op pga. mange corona-afbud, men det forventes, at det sker
indenfor en 1½ måneds tid.
SSF stiller sig gerne til rådighed for HRØ, FHF og JHF ift. faglig sparring omkring
udtagelses-/invitationsprocessen – dette må gerne meddeles videre ud lokalt.
DHF’s Talenttræning: ift. udmeldingen omkring turneringen har SSF haft mange
samtaler med forskellige interessenter.
Der er i starten af februar afviklet TT samlinger for både piger og drenge, og det er
gået fint, uden tilbagemeldinger om smitteudbrud.
3. Nyt fra DHF og alle kredse, distrikter og region
CGA: Der er sat gang i arbejdet omkring ny struktur, og der holdes pt

ansættelsessamtaler ift. at finde en projektleder. Det forventes, at personen starter til
marts.
MH: Der har været afholdt evalueringsmøde med trænere og assistenter fra dame-A
og dame-U samt områdelederne i TT omkring VM og udviklingsperspektiver
fremadrettet.
Der afholdes landstrænermøde 10/3 med fokus på KMD People Succes, hvor en
prototype af platformen præsenteres.
En af de i efteråret tilknyttede praktikanter skiver speciale om håndbold, som vi
forventer at få meget viden ud af.
4Player overtager nu elitevejledningen for vores landshold, og deres repræsentanter
skal møde de forskellige hold til kommende samlinger.
SSF har holdt trænermøder/-samtaler med alle tilknyttede DHF-trænere, og arbejder
pt. på at få talenttrænerteamet på plads til næste sæson.
4. Kickoff for "rigtig sjov håndbold"
Præsenteres 19/3 i Vildbjerg til Håndboldens Videnskonference
CGA opfordrede alle til at:
- Invitere alle i deres håndboldnetværk til konferencens Facebookbegivenhed.
- Samt at følge opslag på Facebook.
BS har allerede oplevet oplæg fra Anna og co. omkring dette, og anbefalede folk at
deltage.
5. Status/Orientering på igangværende projekter
Talentstrategi: Pt. er vi i skrivefasen, hvor materialet formuleres og skæres til, men er
samtidig så småt i gang med implementeringstiltag internt.
Talentstruktur: Der kommer til at ske en opfølgning i uge 7-8.
7. Næste møde
28. marts 17.30-20.30 i Odense

