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Eliteudvalgsformandens beretning  
 
På falderebet til en ny strukturel fremtid i dansk håndbold tænker mange nok – er det nu 

klogt? Hvordan skal det nu gå for vores sport på medlemstal og ikke mindst de gode inter-

nationale resultater, som vi efterhånden er blevet lidt forvænte med? 

I det usikkerhedsfelt kan man vælge profetien det ”halvt tomme glas” eller ”halvt fulde 

glas”. 

Med baggrund i strukturvedtagelsen i Kolding primo februar og den efterfølgende positive 

stemning på området, så tyer jeg til ”det halvt fulde glas”     

Nye personer og kompetencer kommer til, og det gælder også på eliteudvalgsområdet, 

som i øvrigt får et nyt navn, så det fremover hedder: ”Talentudvalget”. 

I respekt for medlemstal der over tiden har været faldende og heldigvis stagnerende p.t., 

så skal dansk håndhold tænke nye innovative tanker, der kan stoppe ”blødningen”. 

På talentområdet er der allerede nu mange initiativer i gang og grundlæggende med den 

filosofi, at der skal selekteres meget mindre i talentarbejdet. Spillerne skal deltage i talent-

træningen uden fornemmelse af utryghed omkring fravalg. Generelt betyder det et ind-

holdsmæssigt fokus på kompetencetræning og dermed dygtiggørelse i et trygt og fagligt 

håndboldmiljø. 

For god ordens skyld skal det nævnes, at kredsstævnerne, som vi har kendt det i en år-

række, er slut – nu skal talenterne spottes via regionernes talenttræninger. Med nærheds-

princippet i mente, så har vi allerede haft fokus på dette. Der vil fortsat være talenttrænin-

ger i vores område og ikke kun et par centrale steder i regionen – tragten skal jo stadig 

holdes bred. 

Som det nok fornemmes af ovennævnte er vi i en overgangsfase, hvor trædestenene læg-

ges, mens vi konceptudvikler. I den kontekst skal det nævnes i parentes, at konceptet 

endnu ikke er endeligt godkendt af DHF. Det forventes trods alt at ske, og umiddelbart er 

det kun økonomi, der kan komme i vejen – i øvrigt et område der på alle måder kan blive 

en dark horse! 

I Kreds 3 regi forfølger vi ovennævnte struktur og drager også vores erfaringer undervejs. 

Det har krævet nye tilvænninger på og uden for banen, og det arbejder vi med. 

På trænerfronten er vi som altid lidt udfordret, da vi gerne vil have trænere fra øverste 

hylde. Paradokset er, at disse findes i kredsen, men de er generelt meget engageret i 

klub- og efterskoleregi. 

Herfra skal der lyde en stor tak til trænerstaben, der bakker loyalt op omkring de nye struk-

turtanker og kredsen i almindelighed. 

Også en tak til kontoret – og jeg kan tilføje, at undertegnede fortsætter i samme politiske 

funktion i den nye region midt og fokuserer fortsat på det halvfyldte glas     
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