
Beretning fra Eliteudvalget 2019-2020 

 

Kredstræningen  

Kredstræningen foregår en gang månedligt, og hovedparten af træningerne foregår i Rødding Centret – enkelte af 
træningerne er lagt ud til klubberne. Tak til alle de klubber/haller som har taget godt imod os. 
Forældre, klubtrænere m.fl. er altid velkomne til vores samlinger, hvor kredstrænerne selvfølgelig også er klar til at 
besvare eventuelle spørgsmål. Ligeledes er jeg til stede ved de fleste træninger og vil meget gerne i dialog med trænere 
og klubfolk omkring træningen, talentudviklingen i klubben, hvordan træner vi ”rigtig”, hvordan undgår vi, at spillerne 
brænder ud, ideer/forslag til det fremtidige samarbejde, hvordan kan vi hjælpe hinanden, m.m.  
På kredsens hjemmeside kan man altid følge med i hvornår & hvor henne der trænes samt hvem der skal deltage i vores 
træning.  
 
Kredsstævne 
I januar 2020 blev der afholdt kredsstævne i Hobro for piger årgang 2005 og drenge årgang 2004. På både drenge- og 
pigesiden blev spillerne observeret af DHF´s talenttrænere til senere optagelse i DHF´s talenttræning.  
Der er 14 spillere på holdene som repræsenterer JHF Kreds 7 ved kredsstævnet - i år kom spillerne fra følgende klubber:  
Ribe HK, UH Esbjerg, CØ-05 Ølgod, Løgum IF, Alslev & Team Esbjerg. 
 
Samarbejde mellem DHF og kredse 
Der gøres meget ud af landsholdsledelsens og talenttrænerens besøg i kredstræningen, hvor træneren fra DHF´s 
talenttræning ofte er ”på gulvet” til inspiration for vores spillere/trænere.  
Vores kontaktpersoner til DHF´s talenttræning er på pigesiden Torben Van Gogh og på drengesiden Rasmus Jensen. 
 
Udvælgelsen af spillere 
I forhold til DHF´s talentudviklingsstrategi skal der i højere grad kigges på den enkelte spillers potentiale frem for 
spillerens aktuelle niveau. Det er også vigtigt, at vi hverken i JHF eller DHF lukker dørene for senere optagelse i 
talenttræningen, hvis en spiller er sorteret fra i første omgang. 
Det er i U15 alderen umuligt for både JHF og DHF at forudsige, hvem der bliver de bedste seniorspillere, da det er 
forskellige kompetencer, der karakteriserer den dygtige ungdomsspiller og den dygtige seniorspiller. 
Derfor bør udvælgelsen ikke alene foretages på grundlag af spillernes nuværende niveau, men i en kombination med en 
vurdering af deres langsigtede potentiale. Det er en vanskelig opgave, hvor vi alle sammen kommer til at begå fejl, men 
hvis vi husker at lade tvivlen komme spillerne til gode, har vi skabt et sundt udgangspunkt for udvælgelsen og evt. fravalg 
af spillere. 
 
Kredsstævnestruktur i fremtiden 
Som nævnt i 2018 har der været fokus på ændring af strukturen for kredstræningen & kredsstævnet.  
I år og de foregående mange sæsoner er kredsstævnet blevet afviklet i den tredje weekend i januar – næste år (2021) 
kommer den også til at blive afviklet der – MEN derefter kommer der til at ske ændringer ……     
Hvilke ændringer der kommer til at ske med hele talentstrukturen, er endnu uvis – strukturen bliver debatteret i JHF/DHF, 
hvor vi ender må tiden vise.  
 
De frivillige kredstrænere 
Trænerstaben her i kredsen består af 3 pigetrænere, 3 drengetrænere, 2 målvogtertrænere, 1 holdleder og 2 
fysioterapeuter.  
 
Der skal lyde en stor tak til trænerstaben for det store/gode arbejde I udfører for kredsen. Det er en fornøjelse at opleve 
hvorledes der coaches konstruktivt fredag efter fredag. 
 
De administrative arbejdsopgaver er på sædvanligvis klaret fortrinligt af vores kredskontor. Der skal lyde en stor tak til 
kontoret for det arbejde i laver. 
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