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Eliteudvalgsformandens beretning 2019-2020 

I sidste års beretning var fokus rettet mod de dynamiske forandringer, der er sket i den 

potentielle gruppe af spillere, som i fremtiden skal udgøre fundamentet for vores landshold. 

Jeg skrev blandt andet flg. i sidste års beretning: 

”De unge får andre interesser i en verden, hvor viften af konkurrerende tilbud er stadig 

stigende – E-sporten er et af de sidste skud på stammen”. 

Dette har ikke ændret sig, og det næste vi ser, er en stadig stigende spillerbevægelse mod 

de større klubber. Dette betyder reelt, at potentialet er blevet mindre og mere centraliseret. 

Vi skal i mindre og mindre grad ud kredsens hjørner og finde talenter. Tilmeldingerne til 

iagttagelsesstævnerne bekræfter dette. 

Konsekvenserne af dette er, at talenter i større og større grad kan spottes i de fhv. få 

elitetræningsmiljøer. 

I dette lys har DHF sat mere kul på strukturdebatten på eliteniveau. Denne debat skal ikke 

forveksles med DHF´s generelle struktursnak og reelt set, er der heller ikke nogen fælles 

koordinering på området!!  

På lokalt niveau mærker vi også de nye vinde og forbereder os stille og roligt på forandringer. 

I alt sin enkelthed lægges der op til en central styring af hele talentsystemet – dvs. med en 

platform fra Idrættens Hus i Brøndby! Hvordan konceptet i detaljer skal skrues sammen, 

vides endnu ikke, og den del er stadig på tegnebrættet. 

Apropos koncept så har dette års kredstræninger været præget af de forandringer, der er 

sket med de ulige årgange. Som antydet af vores skriv til Jer i foråret 2019, må vi ikke 

længere selektere i U-13, da denne årgang stadig betragtes som børn. Grundlæggende 

giver denne indgangsvinkel god mening og vi har såmænd også rettet stille og roligt ind. 

Derfor er der kun trænet med en årgang gennem vinteren. Dette har været gældende for 

såvel pigerne som drengene – om end drengene er U-15. Vi ønsker dog ikke en skæv 

struktur, hvorfor vi har udtaget og fremadrettet kun udtager en årgang ad gangen på begge 

køn.  

De to hold var til kredsstævne i Hobro i januar, hvor vi fik udtaget fire pigespillere, hvilket 

var flot. Drengenes udtagelse afventer vi stadig i skrivende stund. 

Fremadrettet synes vores fremtid lidt usikker pga. de omtalte strukturtiltag fra DHF´s side. 

Dog er det ganske vist at nuværende form fortsætter en sæson mere. Det betyder 

lavpraktisk, at vi inden ret længe indkalder til et iagttagelsesstævne i foråret – dvs. når 

igangværende sæson er slut. Herefter træner vi med spillerne en gang eller to i løbet af 

foråret og fortsætter som vanligt i efteråret hen mod næste års kredsstævne i januar. Om 

det bliver det sidste stævne i nuværende form, vides ikke helt - noget tyder på det. Der giver 

med andre ord de regionale eliteaktiviteter en usikker fremtid. 

Sædvanligvis skal der herfra lyde en stor tak til kredstrænerne og ikke mindst kontoret i 

Ikast.  
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