
 

Eliteudvalget i JHF Kreds 5 har til formål at spotte og støtte udviklingen af potentielle 

elitespillere. Spillere som vi vurderer på sigt, kan opnå en elitekarriere. Eliteudvalget har 

stor respekt for det flotte arbejde der laves i klubberne – på alle niveauer. 

 

Klubtrænerne er hovedansvarlige for at give spillerne den bedst mulige vejledning/træning 

i deres start som elitespillere. Kredstrænerne har også en vigtig del i denne vejledning. Det 

er centralt, at spillerne er trygge ved dialogen mellem klub og kreds - og tryghed er 

fundamentet for udvikling. Derfor prioriterer vi dialogen højt. Spillere, forældre og trænerne 

er altid velkomne til at kontakte os – vi vil altid tage udgangspunkt i spillerens 

behov/udfordringer. 

 

Eliteudvalget bruger kredsens hjemmeside til at informere spillere og klubber om 

aktivitetsplaner samt til indkaldelser til samlinger. Vi afholder kredssamlinger i HEI Hallen, 

men hvis der skulle være klubber som ønsker at have kredstræning i deres hal – evt. som 

inspirationsaften for klubbens trænere – så skal I endelig kontakte os. 

 

Kredstræningen i JHF Kreds 5 har som alt andet håndbold været påvirket af Covid-19. Vi 

har haft mange aflysninger, og spillerne har derfor ikke oplevet et kontinuerligt forløb. 

Endvidere har kredstrænerne været udfordret på kendskab til status på spillernes udvikling 

samt haft en meget begrænset dialog med klubtrænerne. 

Nu er vi så småt i gang igen, og glæder os til igen at skabe nogle attraktive rammer for 

udviklende fællesskaber i kredsregi. DHF arbejder fortsat sammen med alle kredse og 

distrikter på at finde en fremtidig talentstruktur. Der er spændende tanker i spil, og den nye 

talent chef i DK har sammen med os et spændende arbejde foran sig. Alle områder er 

blevet opfordret til at fortsætte deres talent arbejde (kredstræning) til sommer 2023, og vi 

vil sørge for at klubberne i Kreds 5 bliver informeret om vores tiltag så hurtigt som muligt.  

 

 

Århus, februar 2022. 

 

Allan Schmidt 

 


