
Beretning – Eliteudvalget i Kreds 5  
 
Kreds 5 har i sæsonen 2022 ændret radikalt på arbejdet med talentudvikling. 
Hvor det tidligere var bygget op omkring en kredsholdsudtagelse – altså en selektion, er det nu 
ændret til et tilbud om åben træning. 
 
Åben træning 
Når Aarhus Talentcenter udbyder åben træning, er det først og fremmest et opgør med selektion. 
Tidligere startede selektionen allerede i foreningen hvor træneren skulle udvælge spillere til at 
deltage i bruttotruppen. I det nye set up er der fri tilmelding via kreds 5’s hjemmeside. 
 
Ingen selektion 
Det er heller ikke længe et mål at udvælge 14 spillere blandt bruttotruppens i alt 80-100 spillere, 
men derimod handler det om at udvikle og holde så mange spillere i loopet så længe som muligt. 
Det er organiseret således at der til hver træning plads til 120 spillere. 
 
ATC-træningen er lagt an på udviklingen af individuelle tekniske kompetencer og 
træningsgrupperne inddeles blandt efter relativ alderseffekt (RAE) og relativ væksteffekt (RVE). 
 
Talentidentifikation og samarbejde med DHF 
ATC-træningen er for alle U-13, U-15 og U-17 drenge og piger. Når spilleren har tilmeldt sig, kan 
denne deltage fra første års U-13 til og med anden års U-17 – altså ingen bliver fravalgt!  
ATC-træningen i aldersgrupperne U-15 og U-17 afvikles i samarbejde med DHF Talenttrænere og 
det giver muligheden for at blive ses og inviteret med til en DHF Talenttræning. 
Forløbet der strækker sig over 6 sæsoner sikre et bedre kendskab til de enkelte spiller og dermed 
også grundlaget for en bedre talentidentifikation. 
 
Spillere der bliver udtaget og deltager i en DHF Talenttræning, er fortsat tilknyttet ATC og træner 
med når der ikke er sammenfald på træningsdagene. 
 
Træneruddannelse og netværk 
Et andet vigtigt element i ATC-træningen er, at foreningstrænerne inviteres med på gulvet, det 
betyder at der kan høstes masser af inspiration og viden. Det giver samtidig en fælles forståelse 
og kommunikation. Det giver et naturligt netværk og et sammenhængende talentudviklingsmiljø 
når foreningstrænere, ATC-trænere, ESAA morgentrænere og DHF Talenttrænere er sammen på 
gulvet. 
 
Det nye set up er lavet i et samarbejde med ESAA og DHF. Fordelene ved det er mange, men det 
vigtigste er, at vi derved skaber et holistisk og sammenhængende træningsmiljø for de unge 
spillere, når foreningerne, DHF, ESAA og Kreds 5 alle er samlet et sted. Det skal en lyde en særlig 
tak til foreningerne, DHF og ESAA for samarbejdet. 
 
Der er planlagt 10 træningspas for hver gruppe. Sæsonen afsluttes med en træningsweekend hvor 
de sidste 4 ATC-træningspas er programsat. 
 
Det er muligt at læse mere om ATC på kredsens hjemmeside: 
https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-kreds-5/talentcenter/ 
 
Det skal lyde en stor tak for indsatsen til alle foreninger for opbakningen til projektet, samt vores 
praktikant Mathias der har være en stor hjælp både på kontoret og på halgulvet. 
 
På vegne af Eliteudvalget 
Ole Busk Henriksen 



Aarhus Talentcenter omfatter: 
550 spillere er tilmeldt ATC-træningen (U-13, U-15 og U-17) 
76 trænere er tilknyttet ATC. 
21 foreninger i Kreds 5 
 
Fakta: 
 
U-13 Piger: 
Årgang 2009: 61 
Årgang 2010: 53 
Spillere i alt: 114 
 
U-13 Drenge: 
Årgang 2009: 65 
Årgang 2010: 82 
Spillere i alt: 147 
 
U-15 Piger: 
Årgang 2007: 61 
Årgang 2008: 52 
Spillere i alt: 113 
 
U-15 Drenge: 
Årgang 2007: 35 
Årgang 2008: 36 
Spillere i alt: 71 
 
U-17 Piger: 
Årgang 2005: 9 
Årgang 2005: 24 
Spillere i alt: 33 
 
U-17 Drenge: 
Årgang 2005: 24 
Årgang 2006: 54 
Spillere i alt: 78 
 

 


