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1. Opfølgning på sidste referat 

Ingen bemærkninger 

 

2. Ny struktur 

Der skal ses på overgangen fra Eliteudvalg til Talentudvalg i forbindelse med 

vedtagelsen af ny struktur. 

Ift. talentudvikling skal der laves en plan for overgangsfasen frem til den nye 

talentstruktur er klar. 

Ditte Andersen er i gang med at se på talentstrukturen i dansk håndbold og 

skal fremlægge for Bestyrelsen senest efter sommerferien. Målet er en centralt 

styret struktur, som foregår lokalt og er forankret i den lokale knowhow, men 

hvor der er sikret sammenhæng med arbejdet på børn-unge området. 

DA ser også på overgangsperioden, og hendes foreløbige anbefaling er, at der 

tilstræbes en model, som læner sig henimod den kommende talentstruktur. 

Det blev besluttet at indkalde til et møde for det nuværende EU samt 

medlemmer af det kommende talentudvalg, hvor DA holder et oplæg vedr. 

talentstrukturprojektet og anbefalingerne heri, så dette kan debatteres, og der 

kan vedtages en fælles løsning for overgangsfasen. Det er vigtigt, at det ikke 

forsætter spredt, og der tilstræbes ensartet koncept, og der skal ses på, hvilke 

opgaver og ansvarsområder det er vigtigt, at Talentudvalget støtter op om. 

 



 

Lokalt skal der jf. den vedtagne nye struktur etableres talentudvalg (3-5 

personer) – Det bør her ses på behov og kompetencer og opgavefordeling.  

 

Det blev herefter diskuteret, hvordan man pt. skulle forholde sig ift. de nye 

talentårgange.  

DHF kommer ikke til at indkalde spillere fra drenge 07 og piger 08 til 

sommerlejrene i maj 2023 – det vil være tidligst til medielejre i maj/juni (SSF 

tjekker op med Ulrik Jørgensen) eller til talenttræning i september. 

Der kommer ikke til at være årgangssamlinger, da det vil gå imod 

konklusionerne i den nye talentstrategi, der snart præsenteres. 

Det var et stærkt ønske fra CJ, MS og BS, at der snarligst kom klare 

udmeldinger, så man kan nå at planlægge, og der ikke bliver usikkerhed bland 

trænere og spillere, omkring, hvad der skal ske. 

Det blev vedtaget at melde følgende ud til de lokale EU-formænd, samt kreds-

/distrikts-/regionskontorer:  

Eliteudvalget og DHF anbefaler, at man venter med at indkalde 08 drenge og 

09 piger – der vil komme info senere på foråret, med afklaring af hvad man 

anbefaler ift. disse årgange. Informationen vil også indeholde en præcisering 

omkring forløbet for de ældre årgange (07 drenge og 08 piger) 

SSF er tovholder på udsendelse af ovenstående med CGL som 

medunderskriver. MS, CJ og MS er ansvarlige for at kommunikere det videre 

ud til deres respektive talenttrænere. 

CGL sender kort infomail til de nye Talentudvalgsmedlemmer. 

 

3. Nyt fra distrikter, kredse og region 

FHF - 07 drenge og 08 piger har lige været indkaldt og er nu det er gået fint 

HRØ har lige indkaldt 08 drenge – MS og SSF vil se på, hvad der skal gøres 

med dem jf. ovenstående anbefaling. Det skal stadig være til spillernes bedste, 

så de ikke bliver frustrerede. 

JHF – det væsentlige er, at der kommer til at være træning kommende sæson, 

da man lige er kommet ordentligt i gang efter coronaperioden. BS har 



 

modtaget status fra 3 kredse: 

Kreds 3 – Man er presset på at finde datoer og gennemføre samlinger, da 

trænerne har meget at se til. 

Kreds 7 – talentarbejdet, som læner sig op ad idéerne i den kommende 

struktur og strategi, er gået fint, og årgangene lukkes ned nu 

Kreds 5 – man lukker nu årgangene ned, og evaluerer alt det, der er sat i gang 

 

Det blev understreget, at man bør huske at følge op med trænerne fra den 

nuværende struktur og anerkende deres indsats, samt forklare dem 

fremtidsudsigterne. 

 

4. Nyt fra DHF 

MH fremhævede, at A-holdenes succes ved seneste mesterskaber viser, at 

talentarbejdet i dansk håndbold fungerer. Der er mange, der har andel i 

medaljerne! 

 

MH orienterede herefter om debatten omkring spiseforstyrrelser, der verserer i 

medierne (DR). 

 

M21 landstræner Arnór Atlason stopper efter sommerens VM, og 

rekrutteringsarbejdet er derfor sat i gang. 

 

Der er slået en stilling op som chef for Innovation og Uddannelse, idet Lene 

Karsbæk stopper. 

 

Der har været afhold fælles talenttræning for drenge og piger for første gang. 

Formålet var at skabe fællesskab på tværs, at særligt trænerne/ledere kunne 

opleve hvordan man respektivt arbejder, samt at skabe inspiration for både 

trænere/ledere og spillere. Det var umiddelbart et godt tiltag og der 

efterfølgende været positive tilbage meldinger fra både ledere og spillerne. 

 



 

Der er vedtaget ny uddannelsesstrategi, som både vedrører selve 

uddannelserne, men også den digitale platform. Der er store ændringer, men 

det ser meget spændende ud. 

 

5. Talentstrategi 

SSF informerede kort om indhold og tidslinje for implementering. Planen er 

lancering 4. marts. Herefter kommer regionale informationsmøder, med særligt 

fokus på de strategiske indsatser. 

 

6. Næste møde   

Jf. punkt 2 arrangeres der et møde for EU og medlemmerne af det nye 

Talentudvalg med deltagelse af Ditte Andersen. Temaet vil være Talentstruktur 

Mødet afholdes enten 22/3 eller 29/3. SSF hører DA ift. dato, CGL hører 

Talentudvalget. 

 
 


