
 

 
 
 
 
 

 

Arbejdsbeskrivelse talentansvarlig på drengesiden  
 
 
Ansvarlig for indfrielse af forbundets overordnede vision og målsætninger for talentarbejdet og 
medansvarlig for beskrivelse og justering af disse. Ansvarlig for udarbejdelse af handleplaner og 
strategier for at opnå de opstillede målsætninger i stillingen. 
 
Administrativ ansvarlig for talenttræningen (TT) på drengesiden 

- Ansvarlig for indstilling af trænere til talenttræningen i samarbejde med sportschefen. 

- Ansvarlig for ansættelse af trænere m.v. i talenttræningen. 

- Udviklingssamtaler med trænere m.v. i talenttræningen. 

- Ansvarlig for udarbejdelse af budget for talenttræning samt overholdelse heraf. 

- I samarbejde med områdeleder(e) og talenttrænere at udtage spillere til talenttræningen 

og i samarbejde med kontoret at indkalde pågældende spillere. 

- I samarbejde med områdeleder(e) og talenttrænere at planlægge indholdet af 

talenttræningen ud fra The Danish Way/Den danske talentstrategi. 

- I samarbejde med områdeleder(e) og talenttrænere at sikre registrering og evaluering af 

aktiviteter. 

- I samarbejde med områdeleder(e) og talenttrænere at sikre relevante evalueringer og 

udviklingsplaner for spillerne i talenttræningen. Herunder de forskellige registreringer i 

Sideline eller anden database. 

- I samarbejde med kontoret og områdeleder(e) at stå for det praktiske omkring placering, 

bookinger m.v. 

- I samarbejde med den talentansvarlige på pigesiden at fastsætte datoer for 

talentsamlingerne. 

- I samarbejde med den talentansvarlige på pigesiden at arrangere og afholde 

talentseminar hvert andet år.   

 
The Danish Way/Den danske talentstrategi 

- Sikre den røde tråd i arbejdet i talent- og ungdomslandsholdsregi. 

- Medansvarlig for en sammenskrivning af The Danish Way og Vejen frem til en samlet 

dansk talentstrategi. 

- Fremadrettet sikre, at strategien løbende optimeres i samarbejde med den 

talentansvarlige på pigesiden og sportschefen. 

- Medansvarlig for justeringer/tilpasninger af Dansk Håndbold Forbunds Aldersrelateret 

Træningskoncept (AT) og sikre sammenhæng med talentudviklingsstrategien. 

- Sikre implementering af DHF’s talentudviklingsstrategi i talenttræningen og videre ud i 

distrikter/kredse. 

 



 

 

I samarbejde med ungdomslandstræner(e) at sikre et godt samarbejde mellem forbund, 
landsholdsspillere og klubber. 
 
Medvirke til at optimere samarbejdet på herresiden fra kreds-/distriktstræningen til A-
landsholdet 

- Herunder specielt at sikre en god sammenhæng mellem talenttræningen og det yngste 

ungdomslandshold. 

 
Dialog med Eliteudvalget og den talentansvarlige på pigesiden omkring udvikling af distrikts-
/kredstræning i henhold til The Danish Way/Den danske talentstrategi. 
 
Inspirationsbesøg i distriktsforbund og kredse. 
 
Medvirke i samarbejdet med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund omkring 
talentudviklingen. 
 
I samarbejde med elitevejleder at sikre arbejdet med Det hele menneske i talent- og 
ungdomslandsholdssystemet. 
 
Mulige opgaver omkring udviklingstrup/udviklingslandshold. 
 
Instruktør på kurser i DHF-regi omkring talentudvikling. 
 
Medvirke til at optimere det danske håndboldprodukt – set i talentudviklingens perspektiv. 

- Input til mulige ændringer i håndboldproduktet ud fra forskning og evidensbaseret viden 

omkring talentudviklingen. Dette i samarbejde med den talentansvarlige på pigesiden. 

 
Holde sig opdateret på forskningen omkring talentudvikling i Danmark og internationalt. 

- Herunder deltage i relevante møder/netværk omkring talentudvikling. 

- Relatere forskningen i et dansk håndboldperspektiv. 

 
Inspiration fra andre nationer omkring talentudviklingen. 
 
Deltage i relevante møder i eliteafdelingen i DHF. 
 
Stå til rådighed for pressen og DHF’s kommunikationsafdeling i sager relateret til 
talentudviklingen på drengesiden. 
 
Den talentansvarlige refererer til sportschefen. 
 
Der lægges bl.a. vægt på: 

- Arbejdet med og indsigt i forskningen omkring talentudvikling. 

- Indsigt i Aldersrelateret Træning (AT) og The Danish Way. 

- Indsigt i og forståelse for forbundsarbejdet. 

 
Generelt: 

- Stillingen er en deltidsstilling men kan evt. kombineres med stillingen som 

ungdomslandstræner i Dansk Håndbold Forbund. 



 

 

- Der vil være såvel rejsedage som arbejde ud over normal arbejdstid, ligesom der er 

perioder, der vil være mere belastet end andre. 

- En del af arbejdet vil foregå fra DHF’s kontor i Idrættens Hus i Brøndby. 

 
Ansøgningsfrist til stillingen som ungdomslandstræner på herresiden er den 14. maj 2018. 
 
Ansøgninger bedes sendes til anp@dhf.dk 
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til sportschef Morten Henriksen på +45 21 40 85 67 
eller mhn@dhf.dk 
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