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Vi har haft et spændende år i 2017 med udfordringer og mange interessante unge håndboldspillere, som for 
første gang har været til kredsudtagelse og har prøvet at være en del af et elitemiljø. Her har spillerne arbejdet 
hårdt og nogle er blevet valgt fra og andre er gået videre til at spille på kredsholdet med udtagelse til 
talenttræningen under DHF.  

Det er dejligt, at se sådan et samarbejde på tværs af klubber og egen interesse trods konkurrencen mellem 
spillerne. Der skal også lyde en stor tak til forældre og klubtrænere, der tilbringer mange timer på bla kørsel og 
den opbakning de viser, når de er i hallen og følger deres børn og til den fælles træning i Hedensted Centreret. 
En speciel tak for denne gode dialog, som trænerne i klubberne har med vores kredstrænere. 

Kredsstævnet for piger årgang 2003 og drenge årgang 2002 blev afholdt i Magion i Grindsted den 20. - 21. 
januar. Ved dette udtagelsesstævne ser DHF´s talenttrænere og ungdomslandsholdtrænerne Flemming Dam 
og Claus Hansen, om der måske findes nogle af fremtidens landsholdspillere i på disse her årgange. Det gik 
godt for både pigerne og drengene ved stævnet, hvor der fra kreds 6 blev udtaget såvel piger som drenge til 
den videre talenttræning, som varetages af talenttrænerne fra DHF. 

Vi har her i marts 2018 Iagttagelsesstævne for drenge årgang 2004 i kreds 6, hvor vi håber rigtig mange drenge 
vil møde op. Vores piger årgang 2004 forsætter med at træne et år mere i kreds 6 inden de skal til 
udtagelsesstævne i januar 2018 som afholdes i kreds 1. Til september er der igen Iagttagelsesstævne i kreds 6, 
hvor den nye årgang piger 2005 kommer med.  

Det er meget vigtigt, at klubberne bakker op om spillernes deltagelse på udvalgte hold. Ud over at det giver 
spillerne mulighed for at møde andre dygtige spillere, er det også muligheden for på et senere tidspunkt at få 
en sportslig godkendelse fra Team Danmark, som gør det muligt at kombinere ungdomsuddannelse/ 
erhvervsuddannelse og elitesport. 

Et par gange om året har vi besøg af DHF´s talenttrænere, som er tilknyttet vores kreds. Det er for alle en 
positiv oplevelse, som på et tidligt tidspunkt giver talenttrænerne mulighed for at følge spillerne og deres 
udvikling. Samtidig kan vi jævnligt finpudse træningerne, så de svarer til det spillerne oplever, hvis de udtages 
til et videre forløb under DHF. 
 
I 2017 valgte Rasmus Andersen at stoppe som træner på drengesiden. Til Rasmus Andersen skal der lyde en 
stor tak for den indsats han har ydet som talenttræner i kreds 6. Vi har nu ansat Lauris Søgaard som skal træne 
sammen med Jesper Johnsen. Vi har nu lavet ændring i kredstræningerne hvilket betyder, at Lauris Søgaard og 
Jesper Johnsen træner årgang 2004 og Bjørn Hessellund og Klaus Almind træner årgang 2003. Det betyder, at 
man ikke træner 4 timer på samme aften, men hvert trænerteam har deres egen årgang. 
 
På pigesiden har vi Chris Leth og Kristian Winter, som skal træne årgang 2005 til september. Vi har ansat 1 nye 
træner til årgang 2004 Ronny Boy som skal træne sammen med Lars Høegh. Vi har også en fysisk træner ansat 
på pigesiden, nemlig Wivi Akselsen. Et stort velkommen til alle jer nye trænere i kreds 6, hvor vi håber, vi forsat 
kan udvikle masser af kredsens egne talenter. Tak til alle kredstrænerne, som med stor kompetence og 
entusiasme har bidraget til, at kredsens talenter har fået mulighed for at yde deres bedste til både 
fællestræningerne og kredsstævnerne. Tak for samarbejdet og jeres måde at være på samt et velment tak til 
alle, som har assisteret os i forbindelse med kredsens hold. En særlig tak til medarbejderne i Hedensted 
Centreret, hvor vi serviceres optimalt, og her er jeres indsats med til at hjælpe vores talentarbejde i kredsen. 
 
Naturligvis skal der lyde en kæmpe tak til kontoret for optimal assistance og til bestyrelsen for et godt 
samarbejde.  
   

Med venlig hilsen 
Karina Jensen 

Eliteudvalgsformand 


