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1. Velkomst – referat fra sidste møde
2. Nyt fra DHF
•

MH gav et kort oprids af problemet i bl.a. svømning vedr. vejning og
hvordan DHF forholder sig i den sammenhæng. MH har haft det til
debat på seneste sundhedsgruppemøde og landstrænermøde, og
konklusionen er, at der er ikke umiddelbart problemer i vores regi, men
Vi bør generelt fortælle mere om, hvordan vi arbejder med trivsel, og
MH har derfor møde med Team Danmark omkring dette.

•

Ift. Præstationsoptimeringskonceptet, er materialet vedr. den nye
Performanceprofil klar, og der arbejdes nu på lanceringsplanen. Det
sportspsykologiske koncept vil blive introduceret på næste Ulandstrænermøde. Den nye strategi vedr. Elitevejledning er også på
plads og er ved at blive implementeret. Lars Jørgensen har været
initiativtager til en biomekanisk undersøgelse omkring optimering af
skudafvikling, og der vil blive arbejdet videre med dette på damesiden
(i første omgang).

•

Ift. GDPR er regelsættet omkring tilbagemelding vedr. skader og
journalisering stort set på plads.

•

MH gennemgik status på arbejdet med talentstrategien (bilag
rundsendes)

•

Nyt fra talentansvarlige
Drenge: Der er tilknyttet nye kræfter i ledergruppen, idet Søren Fisker
og Ole Bitsch er ansat som talenttrænere og. Laurits Søgaard er
tilknyttet som ”føl”. Simon Gade er ny målmandstræner i stedet for
Anders P, der er blevet tilknyttet HU20. Der er udfærdiget nye
målmands-selvtræningsøvelser, og disse ligger på hjemmesiden. De
benyttes af TT-målmændene, og det kan man allerede mærke effekten

af nu. Rasmus Jensen er blevet tilknyttet som talenttræner, og da han
også har en sportspsykologi-uddannelse, er det muligt at lave
teoretiske oplæg omkring dette på hver samling. I den forbindelse har
spillerne selv budt ind med, hvilke emner der skal tages op.
Piger: Der er stadig udfordringer ift. ”12-tals pigerne”, og TT ønsker
derfor at tilknytte en person, der har sportspsykologisk erfaring, i den
ledige talenttrænerstilling. Det er foruroligende, at der de seneste 7-8
mdr. har været mange korsbåndsskader (ca. 10 fordelt på 4 årgange).
FDL prøver at finde årsagen i samarbejde med Jesper Bencke, der er
ekspert på området. Der findes nu en ny operationsform ift.
korsbåndsskader, der måske kan mindske genoptræningstiden, så
spillerne ikke er ude så lang tid.
FDL vil prøve at invitere specifikke klubtrænere med til
talentsamlingerne for at involvere dem og give dem et indblik i, hvad
der arbejdes med, men også for at motivere og skabe interesse.
3. Ny kreds-/distriktstræning
•

Jf. oplæg fra ad hoc gruppen, der havde møde 10/9
Niveauerne i strukturen blev gennemgået jf. bilag
MH roste det udfærdigede, men understregede, at det helt store
problem er, at forankringen pt. ligger to forskellige steder. Al
talentudvikling bør høre direkte under DHF, så administrationen
foretages her, og ikke af frivillige og/eller politikere. Det kan naturligvis
have konsekvenser for EU, men det er
sportsligt/talentudviklingsmæssigt det eneste rigtige. Måske kan
centrene forankres på anden vis/decentralt – dog stadig styret af DHF.
MH har fremlagt dette for FS og CGL. Herudover oplyste MH, at FU
havde tilkendegivet, at der ikke kan gives tilskud fra ”Foreningen” til
udviklingscentre m.v
CJ bakkede op om MHs indlæg. Ift.udviklingscentre tilføjede han, at
klubberne er meget glade for FHF’s nuværende tilbud omkring dette,
for de mangler selv ressourcer og har ofte svært ved selv at løfte de
spillere, der har potentiale. Det har ikke været svært at finde trænere til
centrene, men som ekstra motivation kunne de måske få lov at være
”føl” til kreds-/distriktstræningerne. Det vil være en udfordring at finde
gode distriktstrænere, hvis det fortsat er nærmest frivilligt.
MS bakkede også op om MH’s input, men tilføjede at det var vigtigt, at
man fordelte ressourcerne bedst muligt (mellem HRØ og DHF). HRØ
ville godt kunne tilpasse deres nuværende system til det forelagte
forslag, da dette med projekt ”uslebne diamanter” og de 3 centre ikke
ligger så langt fra modellen med udviklingscentre.
BS erklærede sig ligeledes enig i, at der skal en mere professionel
tilgang til, så det ikke er frivillige, der skal styre det. Der kommer flere
og flere tiltag, der kræver specialviden (fx Sideline o.l).

FDL udtrykte stor respekt for arbejdet med udviklingscentre på Fyn,
men understregede, at det vil være en stor arbejdsopgave at løfte på
landsplan. Der kan godt være noget, der kan administratreres lokalt,
men det er vigtigt, at det er ”under DHF-fanen”.
Der var enighed om, at udviklingscenter-ideen, hvor der ikke er
selektion, er en god idé, som der kan arbejdes videre med.
Oplægget til en såkaldt ”specialist-/konsulentgruppe blev herefter
gennemgået.
Indholdet af tilbuddet til klubberne er baseret på en videreudvikling af
Klubbuildingskonceptet, men med fokus på at skabe bedre rammer for
det håndboldudviklingsmæssige og optimering af det sportslige.
Klubberne skal have mulighed for at søge om at blive udvalgt, og kan
så få en specialist/konsulent tilknyttet et år, men det handler også om
at mobilisere de lokale ressourcer, både i klubben, og måske også i
nærliggende klubber. Konsulenterne er fuldtidsansatte.
Der var enighed om at gå videre med oplægget.

4. Nyt fra kredse / forbund / region
HRØ - Helsinge bliver vært for iagttagelsesstævne
FHF – Martin H har kontaktet CJ vedr. format på iagttagelsesstævne.
JHF – Randers bliver vært for iagttagelsesstævne
5. Evt. – herunder næste møde
Næste møde afholdes i februar, men koordineres senere

AVP

