
 

 

Eliteudvalget 
 
Grunnet COVID19 blev sæson 20/21 igen minimeret i forhold til 
kredstræningsaktiviteter. Dog fik vi efter ferien igangsat hele fire årgange som 
mødtes til træning i Hadsten 4-6 gange resten af året. 
 
Vores kompetente trænerteam har bestået af: 
 

• Drenge: Casper Brunsgaard Jensen, Niels Guldborg og Jesper Skov. 

• Piger: Nicolas Høstrup, Jonas Dyrborg og Lotte Vestergaard. 

 
2006 piger og 2005 drenge 
 
Desværre blev der ikke afholdt kredsstævne for 06 piger og 05 drenge. Det officielle 
stævne var aldrig planlagt fra JHF side. Samtidig blev vores ministævne for pigerne med 
kreds6 aflyst i sidste øjeblik pga. Corona.  
 
Der arbejdes fortsat på en afsluttende træning/iagttagelse for 06 pigerne sammen med 
kredstræneren og talentsystemet. Dette grundet stor interesse fra spillere og trænere 
samt en relativ stor talentmasse i netop denne årgang. 
 
07 piger og 06 drenge 
 
I weekenden d. 22.-23. januar blev der, i nedskaleret format, afholdt kredsstævne i 
Fjerritslev, hvor både 06 drenge og 07 pigerne spillede 2 kampe. Arrangementet blev 
pga. COVID19 afhold uden overnatning. 
 
Grundet sygdom og andre forpligtelser var kredsens trænerteam reduceret, men med 
hjælp fra netværk og et par klubtrænere, lykkedes det at gå gennemført kampene på en 
god måde. Vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra stævnet. 
 
Kredsens talentarbejde fremadrettet 
 
DHF har pt. ingen retningslinjer for den kommen sæson og det er ikke planlagt noget 
kredsstævne for det næste kuld. I DHF-regi arbejdes der med en ny 
talentstrategi/model. Denne forventer klar til sæson 23/24 
 
Derfor er det helt op til hver enkelt kreds hvordan talentarbejdet skal organiseres i det 
kommende år.  
 
Det er d.d. ikke besluttet hvordan vi i kreds4 vil gribe det an, men da der ikke afholdes 
kredsstævne, kan vi reducere fokus på selektion og øge på processer omkring 
talentudvikling. Målet vil være at udarbejde en liste over kreds4 talenter underbygget 
med træningspas eller kampe til iagttagelse 
 
På vegne af Eliteudvalget  
 
Allan Jønsedal Kjeldbjerg  
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