Brøndby 10. januar 2022

Referat af EU-møde
6. januar 2022 via Teams
Deltagere:

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

Dagsorden:
1. Status på Covid-19 og talent, kreds og distriktstræning
Der er et stort ønske i EU om fælles front i forhold til, hvordan vi håndterer forhold
omkring COVID-19
Der afvikles et mindre kredsstævne i weekenden den 22.-23.01 i JHF. Forslaget, som
EU bakker op omkring, er tre kredse lørdag og 3 kredse søndag og uden overnatning.
Dette er et stævne vedrørende 06 drenge og 07 piger (kreds 1-2-3 lørdag og 4-5-6
søndag).
Stævnet i HRØ med Fyn er aflyst den 14.1 i Roskilde og Helsinge for samme
årgange. HRØ vurderer om dette stævne skal afvikles på et senere tidspunkt, men
det bliver uden deltagelse fra FHF, der løser denne del sammen med talenttrænerne i
DHF.
I JHF blev stævne for de tidligere årgange aflyst kort før jul, og det anbefales fra EU
ikke at afvikle dette stævne på et senere tidspunkt.
Lige nu prioriteres 07 piger og 06 drenge, men det er ekstremt vigtigt, at andre
årgange ikke glemmes. Der er i DHF systemet godt kendskab til de tidligere årgange,
men der arbejdes på model, så de nye årgange ikke glemmes i disse Covid-19 tider.
Vi skal have motiveret de unge spillere, og de skal vide, at de ikke er glemt, men det
er bare en svær tid p.t. SSF har ansvaret for at klæde talenttrænerne på til denne
ekstraordinære situation
Fra EU’s side betragter vi generelt 05 drenge og 06 piger som afsluttet på lokalt
niveau, men der må naturligvis gerne afvikles aktiviteter lokalt for disse årgange.
Alle (HRØ, JHF og FYN) laver en oversigt over de aktiviteter der er planlagt i den
kommende tid, og rundsender dette til EU.
Det kan blive næsten umuligt at afvikle bare en lille andel af de aktiviteter, der skal og
bør afvikles i EU regi, men klubberne har første prioritet i denne henseende. Der blev
stillet spørgsmålstegn til, hvorfor turneringen ikke kan forlænges udover 31.03, og
CGL går videre til TU og andre med denne udfordring.
Sidst har vi fortsat udfordringer med en løsning for træning i Kreds 7 og 8 i Jylland, og
CGL tager en dialog med de involverede parter.

EU sender et samlet skriv ud til alle kredse, distrikter, regioner mv. om prioriter her og
nu i EU-regi, så alle ved, hvad der arbejdes med, og at vi sikrer, at ingen bliver glemt.
Der skal udpeges nye kontaktpersoner på pige- og drengesiden efter Bo Tolstrup og
Flemming Dam Larsen ikke længere er talentansvarlige, og SSF kommer med
kontaktpersoner til JHF, Fyn og HRØ

2. Næste møde
Afholdes den 10.02 kl. 17.30 via Teams

