
 

 
Brøndby 9. juni 2022 
 

Referat af EU-møde 
2. juni 2022 i Odense 

 
Deltagere: Carsten Grønmann Larsen, Michael Svendsen, Carsten Jensen, Bjørn 

Sommer og Morten Henriksen  
 Referent: Anette V. Pedersen (via Teams) 

 
 

1. Kommentarer til referat fra sidste møde  

Ingen 

2. Status på "Projekt centralisering af talentmiljøer og styrkelse af 
nærmiljøer" og Debat om udkast til ny talentstruktur 

MH gennemgik status og fremadrettet plan. Han belyste en del af de 
analyser/områder, der bør laves for at sikre at et fremtidigt koncept indfrier det formål, 
der er besluttet. Konceptet er tænkt som en ny vej i Dansk Håndbold, hvor 
sammenhæng mellem børn/unge og talent, samarbejde mellem de forskellige 
interessenter og spillernes udvikling sættes i centrum. Dette gør det meget komplekst 
og kræver et endnu større forarbejde og implementeringsperiode. 

Administrationen kigger på muligheder sammen med gruppen, der arbejder 
medprojektet, ift. hvordan dette bedst kan gennemføres. 

EU diskuterede herefter både koncept, og i særdeleshed konsekvenser for 
distriktstræningen i perioden, indtil konceptet eventuelt bliver godkendt og kan 
implementeres endeligt. 

Ift. denne periode blev det belyst, hvordan pilotprojekter kan startes og videreføres til 
gavn for et fremtidigt koncept. SSF og MH stiller sig til rådighed for sparring med de 
decentrale områder omkring dette, ligesom de gerne kommer rundt og kommunikerer 
om tankerne. 

Herudover blev det besluttet, at der i denne overgangsperiode ikke afvikles større 
iagttagelsesstævner. Tanker om denne del sørger MS, CJ og BS for at koordinere 
fremadrettet. 

3. Status på talenttræning i DHF, regioner, distrikter og kredse  

Der blev givet kort status på de igangværende årgange på drenge- og pigesiden. 
MS fortalte om HRØ-tiltag ift. samarbejde med efterskoler. 



 

Ift. sommerlejrene videregav MH status fra SSF. Begge var gået rigtig godt, og der 
blev afholdt klubmøder, hvilket man også vil fokusere på fremadrettet.  
Udfordring at folk ytrer sig på SoMe i stedet for at tage kontakt og få svar på deres 
spørgsmål. 

4. Nyt fra DHF 

Heine Eriksen stopper efter sommerens VM efter gensidig aftale. Der vil nu blive set 
på, hvem der derefter kan blive ny DU-landstræner  

Der er landstrænermøde 14/6 – temaerne er bl.a. talentstrategi, KMD og Garuda 

CGL oplyste, hvilke udvalg der skal vælges formænd til på Rep. Mødet 

Der er kommet godt gang i strukturarbejdet, arbejdsgruppemøde denne uge, 
styregruppemøde i næste uge, og et nyt møde om 14 dage. 

5. Rigtig sjov håndbold - indsatspunkter  

Implementeringen af rigtig sjov håndbold hænger primært sammen med udarbejdelse 
af nyt koncept for talentstruktur og sammenhængen med Uddannelsen og børn/unge 

Talenttrænere og landstrænere bliver briefet om arbejdet og indholdet heraf. 
Punktet kan også kort berøres på talentseminaret 

6. Talentseminar 

 Vi forsøger at lægge talentseminaret i forbindelse med / forlængelse af 
Talenttræningssamling, så det bliver den 18/9 
SSF og MH laver en plan for, hvordan seminaret kan starte uden talenttrænere  

 Mulige emner: 
Talentstrategi og struktur (herunder også debat/input)  
Rigtig Sjov Håndbold 
Fagligt / håndboldfagligt emne 

AVP, SSF og MH booker lokation og laver program i samarbejde med CGL 

 Klubtrænere for U-17 og U-19 inviteres med mod deltagergebyr (til dækning af 
omkostninger). 
Distriktstrænere og talenttrænere samt U-landstrænere inviteres til at deltage gratis. 
Deltagernes transport betales af deres respektive distrikt/kreds/region.  
EU dækker udgifter til lokaler, forplejning og oplægsholdere 

 CGL informerer BRUD og UU om beslutningen – i særdeleshed ift. invitationen af 
klubtrænere 

 



 

7. Eventuelt 

Intet 

8. Næste møde    

 29/8 kl. 17.00 – virtuelt møde – primært ift. talentseminar 

 27/9 kl. 17.30 – ordinært møde Scandic Odense  


