
Eliteudvalgsformandens beretning 2019 
 
Kredstrænings- og stævnestrukturen er traditionelt et yndet punkt i formandens beretning 
og for at holde stilen, så får den også lidt opmærksomhed denne gang.  
 
For et års tid siden, blev der kredsstævnemæssigt varslet om et fælles stævne mellem øst 
og vest. Den tanke er siden droppet af primært logistiske og praktiske årsager. 
Strategiprocessen synes dog kun at være sat lidt på pause. På politisk hold i såvel JHF som 
DHF-regi tænkes der stadig tanker om, hvordan en fremtid stævne- og træningsstruktur kan 
og bør se ud. 
 
Motivationen for dette kan altid diskuteres, da formen har virket helt godt i mange år – vil 
mange sikkert mene!! 
Fakta er blot, at håndboldlivet i klubberne og generelt blandt de unge er i en konstant 
udvikling. En udvikling, som vi som ansvarlige ledere bør forholde os til. De unge får andre 
interesser i en verden, hvor viften af konkurrerende tilbud er stadig stigende – E-sporten er 
et af de sidste skud på stammen. 
 
I Kreds 3 regi ser vi det tydeligt, når vi indkalder til iagttagelsesstævner. Tidligere troppede 
typisk 40 – 50 håbefulde unge spillere op til denne seance. Dette tal er blevet reduceret med 
omkring 10 – 15 spillere over de senere år. Denne udvikling er uheldig og desværre i tråd 
med de seneste offentliggjorte medlemstal fra DHF over aktive håndboldspillere i Danmark. 
Dette er nedslående læsning - vores sport bløder stadig.  De unges mange aktivitetstilbud 
samt tilstedeværelsen på sociale medier mv. fylder meget og rammer os. 
 
I vores system har vi gået de unge lidt på klingen omkring deres idrætsvaner og blot 
konstateret og fået bekræftet, at der til stadighed foregår et meget tidligt aktivitetsvalg. Et 
godt billede af dette ser vi ved drengene - årg. 2004. Her er der på hjemmefronten sket en 
meget tidlig selektering – med andre ord var der kun fire af 35 spillere, som spillede andet 
end håndbold. Vi synes det er en meget uheldig udvikling – hvad er der nu galt med at spille 
fodbold ved siden af håndbolden, mens man stadig er ung?  
 
Vi tror meget på det hele og alsidige unge menneske, der kan agere på flere fronter. 
Selvfølgelige skal der vælges side på et tidspunkt, når eliten tager over – vi ønsker blot, at 
det sker senere end det sker i dag!! 
 
Elitesportsklasserne i skoleregi har jeg bevidst udeladt her – de skal dog ikke fredes helt. 
Her skal vi nok finde en del af forklaringen til den meget tidlige selektering. DHF tager faktisk 
del i den udvikling og på de indre linjer, kan man roligt tage hul på den debat – hvor smart 
er det lige!! 
 
Sagt med andre ord, så ændres omgivelserne og det gør den også i vores verden. Det er 
der fokus på fra forbundets side og det er godt.  
 
Som sædvanligt skal der herfra lyde en stor tak til kredstrænerne, kontoret, materialefolk 
mv. for deres gode og engagerede arbejde med vores unge talenter.  
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