
Eliteudvalgsformandens Beretning  
 
I bestræbelserne på at holde en bred tragt af spillere i relation til vores elitearbejde og 
håndboldudvikling i almindelighed, blev ord som ”udfordring i hjemlig andedam og bagland” 
anvendt i sidste års beretning. 
 
Baggrunden for dette var tendenser i retning af en til tider for tidlig selektering af vore dygtige 
unge håndboldspillere mod bestemte hold og ofte i retning af de større klubber i kredsen. 
 
Ser vi på materialet i forbindelse med vores årlige iagttagelsesstævne, så fornemmer vi lys 
for enden af tunnelen – noget tyder på, at de større klubber er mindre dominerende og flere 
spillere fra mindre klubber tropper op og gør en god figur.  
Med afsæt i dette og det nyligt afholdte kredsstævne i Grindsted, bekræfter spillerlisten den 
større klubspredning. Enkelte hold har stadig en dominerende karakter, og baggrunden for 
dette er nok ikke helt i tråd med ovennævnte, hvilket man jo kan have sine holdninger til! 
 
Herfra skal der stadig lyde en opfordring til, at spillerne forbliver lokalt så længe som muligt. 
På denne måde holder vi tragten bred og får udviklet både de håndboldmæssige som de 
mere personlige kompetencer hos den enkelte. Sidstnævnte er i relation til skole, 
kammerater, andre interesseområder mv. Vi tror stadig på, at man den vej rundt skaber 
bedre personlige kompetencer, som på sigt kommer håndboldsporten til gode. I første 
omgang lokalt og sidenhen i relation til vort elitearbejde i såvel kreds 3 som DHF i 
almindelighed. 
 
Kredsstævnestruktur i fremtiden?? 
Som overskriften antyder, så er der kommet fokus på denne i et mere fremtidigt perspektiv. 
Den traditionelle struktur med en øst- og vestafdeling er til debat og selve stævnestrukturen 
ligeså.  
 
I dag afvikles kredsstævnet i tredje weekend i januar, hvor HRØ og FHF er på banen 
fredag/lørdag og JHF lørdag/søndag. Det betyder at flere trænere mv. fra DHF´s 
talentsystem bruger meget unødig tid på landevejen om lørdagen for at kunne være fysisk 
tilstede begge steder. Dette er på ingen måde en optimal udnyttelse af tiden i relation til 
formålet – at iagttage spillere. 
 
Nye forslag går i retning af et landsdækkende udtagelsesstævne, så koncentrationen 
omkring iagttagelse er optimeret. Sidegevinsten ved dette er tilmed en direkte 
sammenligning mellem spillere fra øst og vest. 
Selve stævnestrukturen debatteres også. I dag spilles der tre kampe over et døgn, hvilket 
er fordelagtigt på nogle områder og mindre ”smart” på andre.  Stævneformen tilgodeser 
hvordan den enkelte spiller performer i reel kampsituation – dvs. hvordan anvender de deres 
individuelle, kollektive som mentale kompetencer under ”pres”! 
 
Omvendt bliver fløj- og til dels stregspillere sorteper i dette system, da bagspillere typiske 
glemmer den kollektive del og går ”egne” veje – mod mål! 
Derfor diskuteres det stadig, om en fremtidig struktur skal tage højde for sidstnævnte 
problematik – eksempelvis med indlagt træning i stævnet og færre kampe. 
Hvor vi ender og hvornår, må tiden vise. Dette skal i bund og grund afgøres rundt om det 
politiske bord, og der strander meget i dansk håndbold – en talentchef på herresiden har 
bl.a. med baggrund i dette (og meget andet) knækket nakken og trukket stikket!! 



 
Afslutning 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til kredsens klubtrænere. De gør et stort stykke 
arbejde i klubberne i en tid, hvor den frivillige træner er en stigende mangelvare.  
 
Tilmed er flere trænere blevet bedre til at troppe op til kredstræningerne, hvilket er et rigtig 
godt signal. Ikke nødvendigvis over kredstrænerne men mere for spillerne. De vokser ved 
jeres tilstedeværelse og skærper også mulighederne for den fælles dialog mellem spillere, 
trænere, kredstrænere og såmænd også forældre. 
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