Referat EU-møde 28. marts kl. 17.30-20.30
Sted: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere: Carsten Grønmann Larsen (CGL), Michael Svendsen (MS), Carsten Jensen
(CJ), Bjørn Sommer (BS), Søren S. Frydendal (SSF), Morten Henriksen (MH) og Anna
Katrine Sand (AKS) (ift. pkt. 1)
Referent: Søren S. Frydendal
Punkt 1. (18.15-20.10) ”Rigtig, sjov håndbold” vws af Anna-Katrine Sand (DHF adm.)
Nedslag i drøftelsen:
- Fokus på uddannelse hvis vi skal lykkes (CGL)
- Det skal være håndholdt for trænerne (SSF)
- Vi har gang i en kulturforandringsproces (MH)
- Hvordan dyrker vi fællesskabet og sikrer os at relationerne overlever i
talentudviklingen med en naturlig selektionsproces? (CJ)
- Gode drøftelser vedr. de 6 grundtrin – både ift. breddehåndbolden men også i en
talentudviklingskontekst
Gå hjem-opgaver som der skal samles op på i mødet i maj:
Hvordan får vi udbredt ”Rigtig, sjov håndbold” i vores talentsystem
-

Hvem er centrale aktører?
Hvad er de vigtigste pointer?
Fora hvor emnet kan tages op – ad hoc og stående?
Fordelagtige formater til ”hjemmestudie”?

Skal drøftes i plenum på næste møde i maj. Alle har orienteret sig i de fire spørgsmål
inden mødet.

Punkt 2. Kommentarer til referat fra sidste møde
-

Ingen kommentarer

3. Nyt fra talenttræning og distrikts-/regions-/kredstræning
-

Stor interesse om stilling som ny(e) talenttræner på pigesiden. Der indkaldes til
samtale i denne uge
Der arbejdes i den kommende sæson med arbejdsgrupper i talenttrænergruppen
Der fokuseres, i den kommende sæson, på de enkelte trænernes ressourcer og
kompetencer.
Der ansættes nødvendigvis ikke nye talenttrænere når andre stopper. Midler kan
bruges på allerede tilknyttede trænere

- FHF:
-

06 drenge + 07 piger sluttet godt af
UC-træning startes op – over 100 spillere på begge køn indkaldt
Det kører godt – fundet gode trænerressourcer til hjælp til afvikling af træninger

HRØ
-

07 drenge startet op i slutningen af marts
06 drenge sluttes d. 20. maj
08 pigerne starter op maj
Møde d. 23. maj i HRØ om den kommende sæson – SSF deltager

JHF
-

Fint kredsstævne (også coronamæssigt)
Hvad skal der ske i fremtiden? Især ift. afsluttende kredsstævne
BS holdt møde med Kreds 5 og hørt om deres ideer
30. april samles alle kredsene med oplæg fra Kreds 5 i Århus om den kommende
sæson
Der er en del frustration i de jyske kredse, om hvad der skal ske i den kommende
sæson

4. Generel information
-

MH - Helt ekstraordinært har Danmark vundet de fire titler: Niklas Landin, Sandra
Toft, Jesper Jensen og Nicolaj Jacobsen
MH deltager i GS seminar i Berlin – her behandles bl.a. YAC
CGL – beretter om bestyrelsesmøde – bl.a. om møde med efterskoleforeningen
CGL – Struktur: nu kommer der turbo på – der er blevet ansat en projektleder.
CGL fortsætter samtidig som formand i to arbejdsgrupper.
CGL – møde med DIF om ny konkurrencestruktur (kører frem til dec. 2022) CGL
rapporterer løbende
CGL – indstilling til bestyrelsen om hvilke regler der skal implementeres i
ungdom. Møde onsdag 30 april med udvalgte interessenter.
CGL – stopper som EU-formand i juni 2022

5. Talentseminar
-

Skal afvikles i august/september
En lørdag fra 10-16
DHF adm. finder et tidspunkt – der skal koordineres med
kval/niveau/TT/HEI/private stævner osv.
Kunne måske blive placeret ifm. TT
Lancering af Talentstrategi og drøftelse af ”Rigtig, sjov håndbold”
Deltagelse af U17-U19 trænere (med brugerbetaling)
Evt. U15-trænere
DHF adm. kommer med et oplæg til dagen på næste møde i maj

6. Eventuelt
- Intet

7. Næste møde
Mandag d. 2. maj på Scandic i Odense – vi starter med smørrebrød mens vi starter mødet

