
Elite-udvalgets beretning 2022 
 
I 2021/2022 har vi arbejdet med en trænergruppe til at tage sig af drengesiden (årgang 05 
og 06) og en anden til at tage sig af pigesiden (årgang 06 og 07) 
 
Pigesiden: Nicolaj Fonseca, Stine Fonseca, Lennart Skovsgaard og Anna Louise Vangsgaard 
som kredstrænere og Anna Ring som MV-træner samt Anne Louise Vangsgaard som 
gennemgående fysisk træner 
 
Drengesiden: Steffen Selmar, Thomas Kjær, Jesper Korsgaard og Benjamin Batsberg som 
kredstrænere samt Anna Ring som MV-træner og Martin Lyhne som fysisk træner. 
 
På grund af corona har Eliteudvalget lagt helt stille i hele foråret. Men efter sommer pausen 
har vi givet den gas for at gøre de ældste årgange klar til udtagelse 18/12-21 i Fjerritslev og 
de yngste årgange klar til udtagelsesstævne 22-23/1-22. Desværre blev stævnet for de 
ældste aflyst pga. corona restriktioner, men der er planlagt et nyt stævne for dem 5/3-22 i 
Fjerritslev. Stævnet for de yngste årgange blev afholdt uden overnatning og med kun 2 
kampe på en dag for ikke at få spredt for meget smitte (igen Corona). 
Vi har i skrivende stund fået udtaget 2 piger fra årgang 06 til talenttræning. Vi håber meget 
at se flere spillere fra kreds 1 komme videre i talenttræningen. Vi gør meget for at trænerne 
fra talenttræningen får øjnene op for det store arbejde spillere, trænere og klubber laver. 
Kontakt os endelig hvis I føler vi overser noget eller at talenttræningen gør. Vi vil meget 
gerne hjælpe med, at der bliver sat spot på vores talenter! 
 
Kredstræningen vil starte op igen i slutningen af foråret 22 med nye årgange. Vi glæder os til 
at se de nye spillere og være med til at påvirke deres udvikling. Vi glæder os også til dialogen 
med klubber, trænere og forældre. I er altid velkomne til at kontakte os hvis I har spørgsmål, 
ris eller ros! 
 
Der skal herfra lyde en stor tak til kreds-trænerne for årets arbejde og for at stå klar hele 
tiden.  
Ligeledes vil jeg sige tak til Dronninglund Hallernes centerleder Henrik Pedersen samt Simon 
Aagaard  
Stor tak til kredsbestyrelsen for et godt samarbejde og hjælp i bestyrelsesarbejdet. 
Til sidst skal kontorpersonalet også have en stor tak for al jeres hjælp! 
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