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Eliteudvalgets beretning 
 
Året begyndte meget stille og sluttede meget travl på kredstræningsfronten. 
De 2 ældste årgange, som oprindeligt skulle have afsluttet kredstræningen med et 
kredsstævne i januar 2021, nåede grundet Corona ikke i gang. Det handler om piger 
årgang ’06 og drenge årgang ’05 
 
Vi har derfor i efteråret arbejdet med hele 4 årgange – drenge 2005 og 2006 + piger 2006 
og 2007. De 2 ældste årgange kunne se frem til et afsluttende lokalt stævne i december 
(som desværre også blev aflyst i sidste øjeblik grundet et øget smittetal i området) De 2 
yngste årgange nåede dog helt frem til kredsstævnet, som i år blev afholdt på flot vis i JHF 
kreds 2, Fjerritslev Jammerbugt. 
 
Arbejdet med drenge 2005 var opsamling på et hold, der havde været lidt i gang mellem et 
par nedlukninger. Det blev et lille, godt hold, der arbejdede meget sammen med drenge 
2006.  
Drenge 2006 var 36 fra start og havde ved kredsstævnet i januar 2022 kunnet stille med 2 
hold, hvis ikke Corona havde sendt så mange i isolation.  
 
Piger 2006 er en stærk årgang, hvoraf flere allerede nu er videre til talenttrænings 
programmet i DHF. De skulle ligeledes have spillet kredskampe i december, men som 
bekendt blev det aflyst. 
 
Piger 2007 var 65 piger tilmeldt til iagttagelsesstævnet. Det er mange, når der er så kort tid 
at arbejde med truppen, men pigerne og trænerne fandt en god vej og var klar med 2 hold 
til kredsstævnet i Fjerritslev i januar 2022. 
 
Tak til alle de haller vi har besøgt med kredstræningerne. Servicen har, trods en 
omskiftelig planlægningssituation, været fantastisk alle steder. Tak for det! 
 
Tak til pigerne, drengene, foreningerne, DHF’s talenttrænere og kredstrænerne for et 
rigtigt godt samarbejde og flot udført trænerarbejde – well done! 
 
Tak til kontoret og administrationen for at hjælpe kredstræningen godt afsted, trods 
vanskelige vilkår. 
 
Fremadrettet arbejder DHF på en fornyet talent strategi. Dette arbejde har været undervejs 
i et par år efterhånden og bygger bl.a. på flg. strategi: 
 

 En central styret struktur for talentarbejdet under U-landsholdene  
 En model for, hvorledes den begyndende selektion og udtagelsesproces kan 

udskydes til fordel for en decentral struktur, der forener værdierne om gode børne- 
og ungdomsmiljøer, aldersrelateret træningskoncept, DHF’s forretningsstrategi 
samt god uddannelse af børne- og ungdomstrænere.  

 En struktur, der er til gavn for såvel håndboldspilleren og dansk håndbold og 
dermed bidrager til at skabe flere og dygtigere håndboldspillere  

 
Vi glæder os til at se implementeringen af den nye strategi – dog, så vil vi i den 
mellemliggende periode (næste sæson) formentligt afvikle kredstræningerne i vanlig regi. 
 
Tak til alle for et godt 2021 
 

 


