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Beretning Eliteudvalget – 2018/2019 
 

 

Eliteudvalget i JHF Kreds 5 har til formål at spotte og støtte udviklingen af potentielle 
elitespillere. Spillere som vi vurderer på lang sigt kan opnå en elitekarriere. Eliteudvalget har 
stor respekt for det flotte arbejde der laves i klubberne – på alle niveauer. 
 
Klubtrænerne er hovedansvarlige for at give spillerne den bedst mulige vejledning/træning i 
deres start som elitespillere. Kredstrænerne har også en vigtig del i denne vejledning, som 
tager udgangspunkt i spillernes fysiske, tekniske og mentale færdigheder. Det er centralt, at 
spillerne er trygge ved dialogen mellem klub og kreds - og tryghed er fundamentet for 
udvikling. Derfor prioriterer vi dialogen højt. Spillere, forældre og trænerne er altid velkomne 
til at kontakte os – vi vil altid tage udgangspunkt i spillerens behov/udfordringer. 
 
JHF Kreds 5 opererer med en god dialog med DHF Talenttrænerne på drenge- og 
pigesiden. Vi tilstræber at give spillerne de værktøjer, de skal bruge for at udvikle deres 
talent. Talent er ikke alt – der kræves hårdt fokuseret arbejde, hvis de skal nå deres mål. 
Kredsarbejdet er et supplement til klubtræningen og kan være med til at give spillerne en 
mere omfattende vejledning.  
 
Kredstrænernes arbejde bygger på en udpræget lyst til at bidrage til udviklingen af talenter i 
JHF Kreds 5. Vi har en gruppe trænere, som besidder en god blanding af erfaring og ildsjæl. 
Der skal her lyde en tak for det fine arbejde kredstrænerne har udført i den forgangne 
sæson.  
 
Eliteudvalget bruger kredsens hjemmeside til at informere spillere og klubber om 
aktivitetsplaner samt til indkaldelser til samlinger. Derudover vil kredstrænerne gerne 
informere om aktiviteter og spillernes status samt stille spørgsmål og inspirere til den 
daglige træning. Dette bestræber vi os på at gøre bl.a. via nyhedsbreve på mail til 
klubtrænerne i de respektive årgange eller ved klubbesøg. 
 
Vi afholder kredssamlinger i Brabrand Hallen, men hvis der skulle være klubber som ønsker 
at have kredstræning i deres hal – evt. som inspirationsaften for klubbens trænere – så skal 
I endelig kontakte os. 
 
Eliteudvalget er interesseret i at samarbejde på mange måder. Samarbejdet med klubberne, 
og mere vigtigt klubtrænerne, har første prioritet. Derudover har vi et samarbejde med JHF 
Kreds 5 uddannelsesudvalg, hvor vi til trænerkurser i juni 2019 stiller kredsgrupperne (DR 
04 og PI 04) til rådighed som medier. Vi har derudover valgt at gå i et samarbejde med JHF 
Kreds 4 omkring arbejdet med Piger årgang 04 i feb.-maj 2019. 
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Status på Kredsholdene 
 
I 2018/2019 har Eliteudvalget arbejdet med følgende årgange: 
 
Piger  årgang 04 Jesper D. Petersen & Allan Schmidt 
Piger  årgang 05 Christoffer Nygaard & Allan Schmidt 
Drenge  årgang 03 Mikkel Staffensen & Sebastian Thorsen 
Drenge  årgang 04 Benny Nielsen & Martin Smedegaard 
 
Mads Andersen har opereret som målvogtertræner for alle grupper og har været til stede på 
skift ved grupperne. 
Grupperne arbejder til samlingerne med større trupper for bl.a. at give mange spillere input 
til træningen hjemme i klubberne, hvor den primære udvikling foregår. 
Ved enkelte samlinger arbejdes der med mindre grupper. Dette sker typisk op til 
kredsstævnerne, hvor de endelige 14 spillere udtages. Ved kredsstævnet spiller vores 
kredshold mod andre kredse med det formål at niveauet på årgangen skal observeres og 
vurderes af DHF. 
 
Den 19.-20. januar 2019 deltog U16 Drenge årg. 03 og U14 Piger årg. 04 ved kredsstævnet 
i Dronninglund, JHF Kreds 1. DHF Talenttrænere observerede de to årgange med henblik 
på senere at kunne udtage spillere til DHF Talenttræning samt DHF årgangssamlinger for 
Piger årg. 04. 
 
 
Her følger de 2 kredshold, der repræsenterede Kreds 5 ved kredsstævnet i Dronninglund: 
 
 
U14 Piger årg. 04: 
 
Navn:    Klub: 
Natasha Schibler   Hammel GF 
Cecilie Husum Jørgensen  Skanderborg H. 
Ida Melin    Hammel GF 
Sofie Soo Mortensen   Skanderborg H. 
Annika Solberg Dalsager  VRI 
Emilie Hansen   Skanderborg H. 
Emily Aaen    VRI 
Julie Rasmussen   Hammel GF 
Olivia Juul Nisted   TRIF, Rønde 
Alberte Hovgaard Hansen  VRI 
Freja Møller Steffensen   HEI 
Emma Møller Jansen   HEI 
Sofie Danielsen   Hammel GF 
Sofie Laursen   Hammel GF 



Beretning for 2018 -JHF – Kreds 5 
 

21 
 

 
U16 Drenge årg. 03: 
 
Navn:    Klub: 
Frederik Virkelyst   HEI/VRI 
Andreas Søndergaard Høgh  HEI/VRI 
Mathias Bech Schlüter   HEI/VRI 
Marcus Andersen   Skanderborg H. 
Niclas Jespersen   HEI/VRI 
Peter Hauge Andersen   HEI/VRI 
Markus Munkholm   HEI/VRI 
Benjamin Høegh   Skanderborg H. 
Silas Krabbe Freund   TFH 
Mikkel Elkjær   TFH 
Tobias Rasmussen   AGF/Viby 
Nicolai Skytte   Skanderborg H. 
Markus Ranzau   Skanderborg H. 
Frederik Larsen   Skanderborg H. 
 
 
 
Nedenfor ses Eliteudvalgets plan for det kommende år. 
 
Planen for Eliteudvalgets arbejde i 2019/2020: 

 Drenge årg. 03 – afsluttes februar 2019 
 Drenge årg. 04 – afsluttes februar/marts 2020 
 Drenge årg. 05 – opstart juni 2019 
 Piger årg. 04 – afsluttes maj 2019 
 Piger årg. 05 – afsluttes 2020 
 Piger årg. 06 – opstart 2019/2020 

 
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til klubberne og ikke mindst til trænerne for deres store 
indsats – uden dette havde vi ikke så mange talenter i JHF Kreds 5. 
 
 
 
 

Århus, februar 2019. 

 

Allan Schmidt 
EU formand  
 


