
Eliteudvalget 
Eliteudvalgsberetningen er sædvanen tro todelt i ”året der gik” og hvad kan ”forventes” i fremtiden. 
 
Kredstræning og kredsstævne(r) 
Efter sidste sæsons nedlukninger blev der skabt et hængeparti med piger – årg. 06 og drenge – årg. 05. Derfor 
var det os næsten magtpålæggende, at få disse årgange reddet i land i relation til observation. DHF´s 
trænerstab var derfor fhv. rigt repræsenteret ved efterårets træninger. Herefter med en endelig og 
planmæssig observation i den frie turneringsweekend op mod jul. Træningskampe på tværs af kredse var 
planlagt MEN så gik der for alvor hul på epidemifrygten! Der var stor usikkerhed at spore i systemet – såvel 
hos spillere som ledere. Smitte og isolering over julen kunne jo være konsekvensen! Resultatet blev 
aflysninger igen igen.  
 
Talenttrænerne synes dog via deres opgraderede tilværelse til træningerne at være godt rustet til at udtage 
spillere til kommende talenttrupper. Derved landede disse årgange, som på ingen måde var en perfekt 
løsning - men acceptabelt i situationen. 
 
Yngste årg. piger – årg. 07 og drenge – årg. 06 skulle ultimo jan til kredsstævne i Fjerritslev i sit normale 
koncept – troede vi. Igen var epidemien en vanskelig modspiller. Igen så vi aflysninger på Sjælland og Fyn 
MEN vi talte lidt til ti og tænkte lidt alternativer. Specielt var internatdelen den ukendte og frygtede faktor. 
Derfor blev denne fravalgt og stævnet blev afviklet uden overnatning. Lavpraktisk blev kredsene delt op til 
enten deltagelse lørdag eller søndag. Dette vist sig som en god løsning og den lidt ”gamle” 
kredsstævnestemmning var tilbage. Alt i alt fedt med liv og intense kampe i hallerne. Herfra skal der lyde en 
stor tak til kreds 2 med Mogens Bay i spidsen for den praktiske og pragmatiske tilgang til at få stævnet 
gennemført. 
 
Fremtidige talentstruktur 
I skrivende stund er stadig svært at sige noget om retning!! Dog er det sikkert, at der fra 
centralt hold er et  grundlæggende ønske om senere selektering og større lokal 
forandring i såvel klubber som regionalt. Det betyder et øget fokus på at udvikle en 
struktur, hvor dette har høj prioritet og giver mening.  
 
I øjeblikket rettes blikket mod kreds 5, hvor spændende tiltag i den retning er sat i søen. 
 
Ultimo april mødes jysk EU til en fremtidig diskussion med udgangspunkt kreds 5 modellen – dvs. efter denne 
beretning er skrevet. Resultatet vil jeg komme ind på i min mundtlige beretning. Til den tid vil DHF have 
præsenteret et parallelt udkast og nøglepunkter vil ligeledes blive frembragt mundtligt. 
 
Et håb herfra er, at begge modeller giver konstruktive og fælles fodslaw, så vi på sigt kan se en landsdækkende 
og ens talentudviklingsstruktur i Dansk Håndbold Forbund – det fortjener vi alle. 
 
Afslutningsvis en stor tak til trænere, ledere og det administrative personale i hhv. kredsene og Hobro. 
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