
Eliteudvalgsformandens beretning 

I sidste års beretning blev der afslutningsvis givet udtryk for en usikker fremtid omkring ta-

lentstrukturen i et overordnet DHF-perspektiv, da centrale strukturændringer var og stadig 

er på tegnebrættet. 

Det har ikke ændret sig, og her et år senere er vi lige så usikre på fremtidens struktur. De 

forholdsvise store coronanedlukninger har sat mange aktiviteter i stå – på alle niveauer! 

På det sportslige område har der ikke været en eneste kredsholdssamling i Kreds 3, og de 

relaterede iagttagelsesstævner er heller ikke blevet gennemført. 

På de indre linjer er mange diskussioner og beslutninger taget på DHF-niveau. Pop-up smit-

tetryk rundt omkring i efteråret gjorde ikke beslutningerne nemmere. Nogle regioner/kredse 

kunne træne, og andre kunne/ville ikke. Med det i mente satte EU i DHF talentarbejdet på 

standby, og her er vi stadig – men på vej tilbage. 

I en tid, hvor vi alle måtte stå sammen, gav det mest mening – trods alt!  

Den grundlæggende udfordring er ikke længere, hvornår vi får genoptaget sæsonens talent 

og kredstræning - det løb er kørt. Nu er der mere fokus på hvordan!! 

Derfor har et enigt eliteudvalg i DHF fredet talentarbejdet i foråret 2021 for at give spillere 

og klubber mulighed for en langsom og kontrolleret tilbagevenden – specielt med fokus på 

den fysiske del og i øvrigt under kraftig anbefaling fra DHF´s sundhedsstab. 

I relation til den fysiske genoptræning har man en forhåbning om, at klubberne har udfordret 

de virtuelle træningsmodeller i årets første par måneder, sidenhen udendørstræning og nu 

indendørs igen. 

Den næste udfordring er piger årg. 2006 og drenge årg. 2005 – hvordan undgår man at tabe 

disse på gulvet i talentmæssig sammenhæng? 

Forskellige modeller er diskuteret, og der er besluttet et parallelt efterårsforløb, hvor man 

træner med to grupper/årgange.  

Den afsluttende udtagelsesdel er ikke helt på plads – dog arbejdes der mod et iagttagelses-

forløb medio december 2021 for den ”tabte” årgang. Den nye årgang træner frem mod det 

vanlige iagttagelsesstævne i januar 2022 

Herfra skal der lyde en stor tak til kontoret og med håb om et mere normalt aktivitetsniveau 

i den kommende sæson. 
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