Allerød 25. maj 2020

Referat af EU-møde
19. maj 2020 kl. 17.00-19.00
Mødet afholdes via Microsoft Teams
Deltagere:

Sigurd Skovborg, Michael Svendsen, Carsten Jensen, Bjørn
Sommer, Flemming Dam Larsen, Bo Tolstrup, Jan Kampman,
Morten Henriksen og Anette V. Pedersen (referent)

Sager til orientering og drøftelse

1. Status på Corona
- herunder planer for kreds-/distriktstræning ift. turneringsplanlægning
SS har talt med Anders Fredsgaard fra TU ift. hvornår man kan lave en
plan for opstart af kreds-/distriktstræning. AF håber på
turneringsopstart ultimo september. Er nødt til at afvente udviklingen.
MH oplyste, at der iflg. DIF er stor sandsynlighed for, at det bliver
muligt at spille indendørs FØR august.
Der blev stillet spørgsmål til, at der ligger turneringsdatoer på nettet,
som inkluderer Talenttræningsweekenden i september. Efter kontakt til
Anders Fredsgaard kunne MH oplyse følgende:
Den turneringskalender, der er lagt op på JHF’s hjemmeside, har til
formål, at klubberne kan bestille haller, og kredskontorerne samtidig
kan hjælpe de klubber, der selv stå for bookingen. Derfor er det er med
alle tænkelige weekender inkluderet. Flere steder er det sådan, at hvis
klubberne ikke bestiller haltid i løbet af foråret, så får de ikke noget.
HVIS der ender med at skulle afvikles kampe i weekenden med
talenttræning, vil alle klubber, der har spillere med, selvfølgelig
kunne/skulle flytte kampene. Det vides endnu ikke, om den weekend
kan helt friholdes.
2. Nyt fra DHF
Det nyoprettede Task Force arbejder på mange områder (se
https://www.haandbold.dk/covid-19/).
TU afventer svar fra gruppen ”Den gode opstart” om anbefalinger til
opstart på turneringen. MH har indkaldt til møde med de ansvarlige i

gruppen på mandag, og kigger en af dagene på det input, der er
kommet fra Merete Møller og Team Danmark ift. at undgå
overbelastningsskader.
Der er delvise hjemsendelser i landsholdssektoren og i
administrationen. Der sker ikke meget i Danmark/Europa på
landsholdsplan, og landsholdsafdelingen har brugt meget tid på
flytninger og aflysninger af aktiviteter for foråret og sommerperioden.
Der arbejdes på forskellige aktiviteter for A-holdene, men det vil være
en anden form for samlinger end normalt og naturligvis indenfor de
gældende COVID-19 retningslinier.
For U-holdene bliver der tidligst noget i august, men vi er udfordrede
på, at der allerede afvikles et DU18 VM allerede i september, hvor vi
risikerer, at spillerne ikke er kommet ordentligt i gang/er på fysisk
niveau til at spille så mange kampe på kort tid, og hvor der måske
stadig kan være restriktioner af forskellig art. Der afventes en endelig
beslutning fra EHF ift. HU18 og HU20 EM, hvor det overvejes at
placere mesterskaberne i januar 2021.
For både dame- og herre-A er der planer om landskampe i efteråret,
men det er pt. usikkert, om vi må have tilskuere til kampene, og om
modstanderholdene kan rejse til Danmark.
Stefan Madsen stopper som HU18 landstræner og Arnór Atlason
overtager. Valget bunder bl.a. i et ønske om at sikre forskellighed i
landsholdenes lederteams. Der forventes at komme flere
offentliggørelser i den nærmeste tid omkring landsholdsstabene, og
MH oplyste, at DHF også vil også se på at muligheden for at tilknytte
tidligere top-damespillere til damesiden, og opnormere Michael Bruun,
så han kan lægge en endnu større indsats ift. målvogterne på
damesiden.
GDPR – arbejdet med at lave retningslinier for A-, U- og
beachlandshold, samt for talentsektoren er er færdiggjort, og der
kommer også skrivelse ud til distrikter/kredse for at sikre at vi arbejder
ens i forhold til vores talenter.
Performance-Profil – vi regner med at lancere i løbet af
august/september, hvis håndbolden er kommet i gang.
Talentstrategi – vi er i gang, men arbejdet intensiveres i juni.
Der arbejdes på at etablere en form for underafdeling i DHF, der skal
have fokus på vidensdeling og samarbejde mellem uddannelse, børn
og unge, talentudvikling, landshold og kommunikation.
Ny struktur - Dette ligger lidt stille pt., og JK konstaterede, at der skal
arbejdes internt i distrikterne ift. enighed om, hvordan man ser
det/hvad man vil, før vi kan komme videre. Ift. strukturen i kreds/distriktstræning kunne godt være et område, hvor man kunne komme
til enighed. Udfordringen vil være enighed om økonomidelen, der er

ikke plads i landsholdsbudgettet, som det ser ud pt. til at dække
udgifterne til kreds-distriktstræningen, og det er vigtigt at understrege,
at centraliseringen ikke skal ses som en spare øvelse.
Det blev aftalt, at EU mødes i august med det formål at opstille 3-4
scenarier for, hvordan den nye talentstruktur kunne se ud. Det vil ikke
være muligt at have den nye model klar allerede til januar 2021, så
man skal køre med den eksisterende struktur et år mere.
Der var enighed om, at så snart der er klarhed over turneringen, skal
der laves en fælles plan mht. opbygning af sæsonen 2020-21. JK
bifaldt også dette som et godt signal.
FDL understregede, at talentsektoren anbefaler, at man ikke flytter
iagttagelsesstævner og kredsstævner af hensyn til spillerne
JK og MH ridsede kort op omkring situationen i Danmarksturneringen.
3. Nyt fra Talentsektoren
Pigesiden:
Lina Rask er blevet tilknyttet til Talenttræningen på det
sportspsykologiske område, og der er allerede skabt et samarbejde
med Astrid Becker Larsen fra Team Danmark, som er involveret
omkring DU-landsholdene. FDL forventer meget af denne optimering.
Ift. de mange korsbåndsskader, der har været på pigesiden, og som
blev vendt på sidste møde, har det desværre været svært at
undersøge nærmere, om der skulle være en ”fælles årsag”. Der er en
kæmpe mængde data, og ikke noget endegyldigt svar.
Årg. 05 – det har pga. COVID-19 kun været muligt at afholde en enkelt
samling (2 blev aflyst). Årgangen skal nu indgå i Talenttræningen, hvor
man gerne ville have givet dem lidt ekstra til den første samling, men
der skal mange spillere holde konfirmation. DHF vil derfor arbejde på
at holde en samling kun for 05’ere senere på året.
FDL roste MH for at få landstræner Jesper Jensen så hurtigt involveret
i talentarbejdet. Det har virkelig givet meget
Drengesiden:
Ift. det sportspsykologiske område er man allerede godt i gang med
arbejdet, idet Rasmus Jensen er uddannet på området. Generelt er
ledergruppen bredt sammensat, og vi er godt dækket ind på mange
områder.
Målmandsprojekt, som blev startet op sidste år, da det viste sig
nødvendigt at sende mange målmænd hjem pga. fysisk tilstand, har
været en succes. Det har ikke været nødvendigt at hjemsende nogen
ved de seneste 2 samlinger.
BT er ikke nervøs for 02-årgangen, der ikke kom på sommerlejr pga.
COVID-19, idet de allerede har været med i forskellige

landsholdssammenhæng (HU17/18). Til gengæld er det ærgerligt, at
man var nødt til at aflyse samlingen i maj for den nye 04-årgang, og
der er overvejelser i gang ift., hvordan man kan gøre noget ekstra for
årgangen i den kommende TT-sæson.
4. Nyt fra kredse / forbund / region
Meldinger omkring kreds-/distriktstræning er meldt ud centralt fra DHF
JHF: intet nyt pga. COVID-19. Forberedelsesfasen for klubberne vil
ligge i august/september, og JHF vil lægge talentsamlingerne, som
man plejer (opbakning fra BT og FDL)
FHF: Intet nyt pga. COVID-19, men FHF ser gerne en vis ensretning
mellem distrikterne ift. opstart, for at undgå unødvendigt pres på
spillerne. CJ ser gerne at HRØ gør sig overvejelser omkring
niveaustævnerne i den forbindelse. MH har efterfølgende (efter snak
med Anders Fredsgaard fra TU) oplyst, at der i TU ikke blive fuldt
enighed om niveaustævner og kval., og at det derfor pt. er aftalt, at
HRØ kører niveaustævner, og JHF ikke kører kval
HRØ: Der er kke sket så meget pga. COVID-19, men HRØ har holdt
møder i udvalget omkring opstart. MS vil meget gerne have
dokumentet omkring belastning, når det er klar, så det kan forelægges
og indgå i planlægningsarbejdet.
SS spurgte, om DHF burde tage en central styring ift. planlægningen af
kreds-/distriktstræningen den kommende sæson, og de
talentansvarlige mente, at det kunne være en god idé at udstikke nogle
guidelines ift. hvor meget, man skal være samlet. FDL og BT er
tovholdere på dette.
5. Evt.
FDL spurgte efter en liste over de tilknyttede kreds-/distriktstrænere.
Disse kan fås hos Jane i HRØ og Annika i FHF.

