
Eliteudvalgsberetning 2020 

 

Kredsstævnet i Hobro blev sædvanen tro afviklet i tredje weekend i januar. Denne gang med øjnene rettet 
mod piger årgang 2005 og drenge årgang 2004. Talenttrænerne var på plads, spillerne gav den gas med en 
vis portion sommerfugle i maven og godt støttet op af trænere/ledere.  

På mange måde efter samme skabelon som altid.  

Dog med en lidt anderledes stemning i kulissen, der bar præg af, at Hobrostævnet var det sidste, hvor 
spillerne havde været samlet og trænet over et toårigt forløb. 

Spændende bliver det at følge næste års kredsstævne i kreds 2, hvor de nye regler med ulige årgange vil slå 
igennem.  

Lavpraktisk med den betydning, at der skal observeres på spillere, der kun kommer under vores vinger i en 
enkelt træningssæson – dvs. en planmæssig træningsperiode er fra april til januar. 

Coronaen har dog kastet kastet grus i det maskineri.  

Forårets træning er aflyst, og der bliver ikke påbegyndt kredstræning før klubbernes 
turneringsforberedelser i september er afsluttet. 

I skrivende stund håber og tror vi stadig på nogenlunde normalitet til den tid.  

I EU-regi på såvel JHF som DHF-niveau har den atypiske situation selvfølgelig været diskuteret og herfra er 
der bred enighed om fokus på spillernes ve og vel. Med andre ord er der opfordret til at dossere 
kredstræningerne, så overbelastningsskader mv. undgås.  

Alt sammen i lyset af, at spillere haft meget begrænset boldberøring siden Coronanedlukningen. 

 

Talentstrukturen 
I sidste års beretning blev sløret løftet omkring fremtidens talenttræningsstruktur, hvor en større 
centralisering fra Brøndby synes at ligne det fremadrettede koncept.  

Som alt andet blev den debat også sat på stand by i foråret. Derfor bliver nuværende struktur forlænget. 
Spændende er det om vi taler et enkelt år eller flere! 

Mange knaster skal ryddes af vejen. Hvordan skal elitetræningen struktureres og ikke mindst – hvem skal 
betale! 

Sædvanligvis skal der lyde en stor tak til de mange kredstrænere og ledere.  
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