
 

 

Referat EU møde mandag den 12. oktober 2018 
 

Deltagere: Michael Svendsen, Joakim Pedersen, Bjørn Sommer, Jan Kampman og Morten 

Henriksen 

Afbud: Sigurd Skovborg (sygdom) 

 

1. Velkomst – referat fra sidste møde 

• Ingen kommentarer fra sidste referat 

 

2. Nyt fra sportschefen 

• Landsholdsafdelingen er glade for, at have været med i flere grupper 

omkring arbejdet med ulige årgange. Bør være til gavn for dansk håndbold at 

alle aspekter kommer med. 

• Elitekommunekonsulent Thomas Høst har p.t. dialog om en ny fortløbende 

elitekommuneaftale fra 1/7 2019 

• Der har været U-landstræner-/talentmøde med en god dialog og 

erfaringsudveksling hvor områder som medier til DHF-kurser, brugen af 

Garuda personprofiler, Sideline som database og talentstrategi blandt andet 

blev diskuteret.  

• Landsholdsafdelingen har pr. 1/11 ansat en præstationsanalytiker 

• Der er en spændende dialog i gang mellem SDU, TD og DHF om snitflader og 

yderligere samarbejde. 

• Talentseminaret den 2. marts 2019 bliver på SDU, Odense. Hovedtemaet er 

fysisk strategi og træning i Dansk Håndbold. Ligeledes vil der her være 

mulighed for at diskutere fremtidens kreds- og distriktstræning. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen (Jan Kampman) 

• I forhold til det fremtidige arbejde med Beach landsholdene har bestyrelsen 

nedsat et ad hoc udvalg med Anker Nielsen, Ove Leegaard og John Kruse, der 

skal analysere på arbejdet med landsholdene i forhold til om Beach håndbold 

placeres på OL programmet eller ej. Beach landsholdene er på nuværende 

tidspunkt fortsat placeret under Beach udvalget. 

• Budgettet er stort set vedtaget, ØU skal dog se på nogle små justeringer 

inden det endeligt behandles på DHF’s bestyrelsesmøde i december.  

Det ser ud til EU får de ønskede midler. 

 

4. Revision af kreds-/distriktstræningen > udvikling af dansk ungdomshåndbold 

• Det udsendte oplæg blev grundigt debatteret. 

• Nogle af punkterne der blev vendt var: 

▪ Der lægges op til at spillerne ikke behøver at være i træningen 

længere end 8-12 måneder mod op til 2 år på nuværende tidspunkt. 

Her blev det specificeret ud, at spillerne nu er inde i kreds-

/distriktstræningen alt mellem 15 og 24 måneder geografisk 

afhængigt. 



 

▪ Relevansen af et afsluttende stævne 

o Umiddelbart bør det diskuteres om de penge der p.t. bruges 

på disse stævner kan bruges mere fornuftigt i en decentral 

løsning, uden at gå ud over spillernes talentudvikling og 

DHF’s mulighed for at spotte talenter. 

▪ Det komplekse i hvor stort et frafald selektionen i talentstrukturen 

kan betyde. Dette set i den kontekst, at vi vil knække kurven og have 

flere medlemmer. 

o Har vi tal på hvor stort et frafald af de spillere der er i kreds-

/distriktstræningen? 

▪ Kan vi ved en senere ”prikken”/selektion risikere at nogle skifter til 

en anden sportsgren hvor ”de er udvalgt”? 

o BS kunne berette om at langt de fleste spillere i 

kredstræningen i kreds 3 kun spiller håndbold. 

o MS: kunne vi undersøge dette yderligere? 

▪ Umiddelbart ville U-13 årgangen være en god årgang at starte det 

decentrale støtte koncept. Her går spillerne fra kortbane til 40x20, 

og U-15 er højst sandsynligt for sent. 

▪ Mulighederne for at forløbet der gennemgås for de decentrale 

trænere sidestilles med noget af vores uddannelse, eller det giver en 

form for certificering. 

▪ Diskussion om hvor relevant – specielt også for håndbolddanmark – 

at bredden og eliten står sammen om et sådant tiltag. 

▪ Kompetencerne på eventuelle trænerudviklingskonsulenter blev 

diskuteret. Der er behov for en nærmere beskrivelse heraf. 

o Specielt værdier, strategi og indsigt i børn, unge og 

talentudvikling er relevant. 

o Findes disse personer i det hele taget, og vil de tage sådanne 

job? 

o Fordele i at stillingen er forankret hos DHF. 

▪ Skal vi høre klubberne om deres tanker/ønsker 

▪ Økonomisk, kan kredse-/distrikter bidrage som minimum med det de 

bruger i forvejen på arbejdet (der fremadrettet ikke længere skal 

udføres)? Kan der laves en form for deltagerbetaling ved klubberne? 

Hvad med DHF/Foreningen? Kan der søges DIF midler? 

• Plan fremadrettet 

▪ EU kan vende det i deres bagland 

▪ MH går videre med udvikling, uddannelse og BRUD.  

▪ De to talentansvarlige er med i al sparring 

▪ Det politiske og økonomiske skal afklares nærmere 

▪ MH opdaterer løbende skriv/projektbeskrivelse 

▪ Det vurderes om der skal være debat herom på talentseminaret og 

EU kan så samle op på næste møde. 

 

 



 

5. Nyt fra kredse / forbund /region 

• JHF 

▪ Arbejder frem mod kredsstævnet i januar i Dronninglund 

• FHF 

▪ Overvejelser over afsluttende stævne i forhold til økonomi og 

transport – kører denne sæson igen til øst og deltager i stævnet her. 

• HRØ 

▪ Flyttet udtagelse til efter niveaustævner – det var en positiv 

oplevelse (kontra april måned tidligere) – spillerne var mere mentalt 

klar til udtagelsen. 

▪ Debat om at klubberne kan indstille til niveaustævnerne og der kan 

udtages herfra. 

 

6. Evt.  

• Debat om kurser i privat regi (kommercielt) og om personer med relation til 

talentsystemet (såvel kreds-/distriktstræning som talentsystemet i DHF) kan 

være instruktører her. 

▪ Generel holdning om at vi ikke skal lave forbud, vi skal være glad for 

flest mulige trænere bliver videreudviklet (med de rette værdier, 

holdninger osv.), og at DHF skal kunne tage konkurrencen op. DHF 

bør være det sted man søger hen for at blive uddannet indenfor 

håndbold. 

▪ UDD arbejder med strategi. 

• Næste møde afholdes onsdag den 6/3 kl. 17.30 på Scandic Odense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


