Brøndby 17. september 2018

Dagsorden til EU-møde
Mandag d. 3 september kl. 17.30-20.30
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Deltagere:

Sigurd Skovborg, Michael Svendsen, Joakim Pedersen, Bjørn
Sommer, Morten Henriksen og Simon L.F. Hansen (referent)

Dagsorden:

1. Velkomst og sidste nyt fra DHF – Morten Henriksen
Morten fortæller om ansættelsen af Talentansvarlig Bo Tolstrup og ungdomslandstræner
Simon Sørensen. Han fortæller omkring ansættelsesprocessen og bevæggrundene bag
ansættelsen.
Der er blevet udsendt materialer om hjernerystelser og materialet er rettet mod såvel
træner, udøver og sundhedssektor Dette materiale skal ud og leve, og der opfordres til at
dele det i så vidt et omfang som muligt. Det skal dog pointeres at hjernerystelser er en
utrolig lille del af vores sport og det er vigtigt også at sige dette, da det i øjeblikket bliver
italesat som et stort og udbredt problem. Morten fortæller at han følger forskningen omkring
hjernerystelser tæt og udviklingen af det.
Der arbejdes på en fast aftale med elitekommunerne når projektperiodens aftale slutter
medio til sommeren 2019.
Eliteafdelingen har været repræsenteret i flere henseender omkring ”Ulige årgange”.
Der bliver bakket 100 % op omkring dette tiltag og det er uden tvivl for spillernes eget
bedste, både på kort sigt og på lang sigt. Den progression der er i det, virker rigtig fornuftig
og gennemtænkt. Kortbanen er et rigtig godt tilbud og virker som den rigtige beslutning.
I den forbindelse blev Dansk Mesterskab for ungdomshåndbold ligeledes diskuteret.
Argumentationen for og i mod dette blev vendt og der blev berettet om både positive og
negative oplevelser og holdninger mod dette. Det væsentlige er ikke at skabe
bevæggrunde for tidlig specialisering, tidlig selektion samt tidlige klubskifter.
Forældrementaliteten omkring dette mesterskab var også op til debat, hvor deres til tider
lidt uheldige rolle blev vendt. Der var bred konsensus om, at U15 DM måske for tidlig en
alder, at afholde DM for. Måske skal der først afholdes DM for U17.
Ligeledes var op og nedrykning mellem rækkerne en af de grupper eliteafdelingen har
deltaget i. Målet er at spillerne skal kunne rykke frit op mellem U15 og U17, U17 og U19
samt U19 og senior
Der starter et forskningsprojekt med Merete Møller omkring skadesforbyggende og
fysisk træning samt implementering heraf. Ønsket er at der bliver skabt et fysiskprojekt
omkring hvordan vi skal bruge dette på vores spillere. Team Danmark og DHF er begge
økonomisk forbundet til projektet, der også støttes af Kulturministeriet.

2. Evaluering af ungdomsmesterskaber – Morten Henriksen
Morten gennemgår de fire ungdomsmesterskaber i forhold til resultater, proces,
spillermateriale mv. Der arbejdes rigtigt godt på de fire ungdomslandshold, og det
er vigtigt at resultatfokus ikke fylder mere end præmissen om at skabe fremtidens
A-landsholdsspillere.

3. Kreds- / distriktstræning.
Strukturen på kredstræning har ikke ændret sig i en menneskealder. Skal dette måske
nytænkes og hvordan falder det i spænd med ATK mv. Hvordan er kvaliteten af
Kredstræningen og kan denne måske gøre endnu bedre? Morten præsenterede
Talentudvikling i DHF og denne skal være bygget op omkring forbundets værdier samt
Team Danmarks ””Talenthuset”.
Talentsystemet må ikke blive afhængig af landstræneren, men at man skal udvikle talenter
på en bred hylde og møde talenterne hvor de er. Morten præsenterede Nøgleordene fra
Team Danmarks ATK version 2 og understregede vigtigheden af dette.
Landsholdsafdelingen har besluttet at formålet med arbejdet i kredse og distrikter skal
være:
•

”Vi vil gerne påvirke miljøet (klub, træner, forældre)”- fx i forhold til talentstrategi /
ATK / Værdier

•

”Vi vil se og påvirke spillerne” (kompetencer, motivation og vaner og struktur).”

4. Muligheder og spørgsmål:
Centralisering kontra decentralisering. Kan man forstille sig træningen delt så det første år
foregår i klubberne og det andet år centralt?
Udvalgte input:
Der er ganske få klubtrænere der kommer til Kreds træningerne.
Kapaciteten til at komme ud i alle klubber er krævende og den slags kapacitet har vi ikke tid
eller råd til i kredstræningsregi.
Der bliver set mod Sjælland og med 226 klubber på Sjælland, så har de rigtig svært ved at
komme ud til alle de små klubber. De har stor succes med at få folk ind til dem og give dem
hele ekstra opmærksomhed. HRØ har et projekt der hedder ”uslebne diamanter”, hvor
foreningerne selv melder deres spillere ind som de mener er blevet overset. Der er i snit 1015 spillere og dette fungerer rigtig godt for dem. Hertil bliver der ligeledes nævnt, at HRØ vil
etablere 3 centre som kan flytte sig rundt og spotte talenter.
I FHF er der 4 centre der tager fat på alle talenter på Fyn. Det har givet dem
muligheden for at komme ud til de små klubber og finde talenter samtidig med at trænerne
ude i foreningerne bliver endnu skarpere. Der har været kredstræning i to år og talentcenter
træning i de vante år. Udviklingscenter giver spillerne mulighed for at give spillerne nogle
ekstra træningspas – alle dem der har lyst kan deltage og der er 5 træningerne pr. år.

De spillere der ønsker at deltage, skal stille med en træner der kan være med til at varetage
træningen – vi snakker U12 piger og 1 års U14 drenge. Talentcentertrænere kommer ud til
disse træningerne for at se efter talenter mv. Jeg tror at vi skal have dem ind i systemet
forsat og gøre træningen endnu bedre. Der bør kunne findes ressourcerne til at man kan
sende folk ud og se spillerne i deres egne klubber.
Morten opsummere: Vi kan godt støtte op om decentralisering, men vi har ikke
ressourcerne til det. Vi har en interesse for at opkvalificere vores miljøer i klubberne, for at
gøre talenttræningen mere decentralisereret – eller opkvalificere deres træning. Det er ikke
udelukkende at kredstræningen kan starte et år senere. Ensretning? – kan indholdet fx på
det fysiske og i forhold til selektion og karrierevejledning styres mere fra DHF?

Udvalgte input:
Fysisk træning skal have fokus, fordi at denne del bliver kun større på sigt.
Der bliver italesat at forskellige trænere har forskellige styrker og det må vi ikke tage fra
dem. Det må ikke blive topstyring men det skal kunne ensrettes. Styringen skal komme
oppefra, fx styrke er en vigtig del og denne del giver rigtig god mening at ensrette.
Er distrikt grænserne faste?
I HRØ er det fast. I JHF kan man godt lave fælles træninger med hinanden. Om vi er lukket
i tre centre (JHF, FHF o HRØ) eller om vi kan rykke os mod hinanden for at skabe de
bedste talenter og her er fokus på at skabe de bedst mulige talenter og det skal man være
villig til at rykke sig for. Vi kan godt slå os sammen med en nærliggende kreds 2-3 gange
om året og mødes på halvvejen for at styrke hinanden.

Uddannelse/videreuddannelse – kan vi stille krav til vores trænere og i distrikterne?
Der bør helt sikkert overvejes at der stilles krav, eller som minimum skabes et større
incitament til at såvel klub- som kredstrænere enten har en håndbolduddannelse bag sig,
eller er i gang med en. Talent-seminar 2019
Der skal afholdes et talentseminar hver andet år og det fandt sted sidste år. Der bliver søgt
om midler til at afholde dette igen. Morten fortæller til de to talentansvarlige at de skal
lægge deres hoveder i blød mv. Dette bliver der nikket Ja til og godkendt. Morten tjekker
termin for afholdelse af talentseminaret.

5. Beach landshold
Hvor holder vores Beach-landshold hjemme politisk?
Input til debatten:
• John Kruse gerne ser at det kommer ind under EU.
• Beach skal legitimeres som landshold – herunder samarbejde med øvrige landshold
og klubber.
• Rekruttering foregår via beach-touren.
• Beach kan supplere det nuværende talentarbejde – både fysiologisk og mentale
plan. Ekstra samling op til mesterskaber – evt. kombineret med 4 nationers
turnering.
• Deltagelse i mesterskaber understøtter uddannelsen af trænere.
• Ungdomslandshold er ikke nødvendigt. Rekruttering sker inden for tour stævner og
dermed en brutto trup og en udviklingstrup.
• Samarbejde med øvrige landshold i forhold til spillere lige udenfor truppen.
Emnet bliver debatteret og det blev besluttet at beach landshold ikke skal ind under EU på
nuværende tidspunkt. EU´s potentielle rolle kunne være i forhold strategiplan. EU bliver
enige om, at sporten skal have lov til at udvikle sig lidt mere og at emnet skal tages op igen
om et år eller to. Der ved vi måske også hvordan OL2024

6. Nyt fra forbund / regioner
FHF har fået en henvendelse fra en træner, om at der var to jyske kredse der indkalder
spillere fra Oure, selvom de var i fynske foreninger. De jyske kredse insisterede på at
de skulle hjem i deres kreds og træne. Det giver ikke mening at spillerne skal køre så
langt for at kredstræne, når de kan kredstræne på Fyn.
EU beslutter at FHF og JHF klare denne sag indbyrdes.

7. Evt. – næste møde
Næste møde er: d. 12. november 2018. kl. 17:30 – 20:30
Der genbestilles til Scandic i Odense til samme antal og samme tid.

Simon Lui Fridal Hansen
VM-Koordinator

