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Eliteudvalget 
 
Kredstræningsstruktur 
Kredstrænings- og stævnestrukturen er næsten traditionelt til debat i såvel JHF som DHF-regi – derfor får den 
også lidt opmærksomhed her.  

 
For et års tid siden, blev der kredsstævnemæssigt varslet om et 
fælles stævne mellem øst og vest. Den tanke er siden droppet 
af primært logistiske og praktiske årsager. Strategiprocessen sy-
nes dog kun at være sat lidt på pause. På politisk hold i såvel 
JHF som DHF-regi tænkes der stadig tanker om, hvordan en 
fremtid stævne- og træningsstruktur kan og bør se ud. 
 
Motivationen for dette kan altid diskuteres, da formen har virket 
helt godt i mange år – vil mange sikkert mene! 
 
Fakta er blot, at de unges interesser er i en konstant udvikling 
og viften af konkurrerende tilbud er stadig stigende – E-sporten 

er et af de sidste skud på stammen. Tendenser, som vi som ansvarlige ledere, bør forholde os til. Set fra 
helikopterperspektiv så synes denne udvikling at ramme bredt – dvs. ikke kun håndboldsporten. 
 
I JHF ser vi en fhv. tydelig tendens, når vi indkalder til iagttagelsesstævner i de respektive kredse. Tidligere 
troppede typisk mere end 50 håbefulde unge spillere op til denne seance. Dette tal er med årene reduceret i 
forskellig grad. Denne udvikling er uheldig og desværre i tråd med de seneste offentliggjorte medlemstal fra 
DHF over aktive håndboldspillere i Danmark. Dette er nedslående læsning - vores sport bløder stadig og med 
elitebriller skal vi ikke negligere denne udvikling. En bred tragt er og forbliver fundamentet for vores arbejde. 
 
I DHF´s eliteudvalg har kredstræningsstrukturen fået ekstra bevågenhed og der tænkes pt. mange tanker på 
området, og med afsæt heri har vi i eliteudvalget (JHF) diskuteret nuværende kontra en evt. ny struktur. 
 
Fokuspunkter i strukturdebatten er mængden af træninger, hvornår og hvordan skal der udtages spillere, hvem 
skal træne, hvordan skal der trænes osv.? 
 
Talenttrænerne under DHF peger på, at et enkelt år i kredstræningsregi er nok, hvor vi nu træner vore spillere 
fra halvandet til to år.  
 
Desuden er der fremtidig fokus på, om det er den rigtige løsning, at spillerne kommer til os (læs iagttagelses-
stævner), eller skal vi fokusere mere decentralt og komme mere i klubberne og foretage observationer, under-
bygge, inspirere samt deltage i træningen, skabe dialog med klubtrænerne mv.?? 
 
Ovennævnte fokuspunkter er positivt blevet vendt og drejet i udvalget og har vendt tomlen opad, og dermed 
give DHF´s Eliteudvalg mandat til at fortsætte strategidebatten. En debat, som vi deltager i og dermed også 
sætter vores præg på. 
 
Kredsstævne 
Dette var i år henlagt til kreds 1 og her havde man allieret sig med Dronninglund IF og Dronninglund Hallerne, 
som i forening fik skabt nogle gode rammer til stævnets afvikling.  
 
Flere spillere blev udtaget og på pigesiden (årg. 2004) har man haft de første DHF-samlinger, mens man på 
drengesiden (årg. 2003) venter med at samle de udtagene spillere til begyndelsen af maj. 
 
Næste år er kredsstævnet henlagt til kreds 4 og igen lørdag til søndag i tredje weekend i januar. 
 
Som sædvanligt skal der afslutningsvis lyde en stor tak til kredstrænerne, de administrative kræfter på såvel 
kredskontorene som kontoret i Hobro, materialefolk mv. for deres gode og engagerede arbejde med vores 
unge talenter.  
 
Bjørn Sommer 




