
Beretning EU 2021-22 

 

Eliteudvalget i JHF Kreds 8 har til formål at spotte og støtte udviklingen af potentielle elitespillere. Spillere som vi 
vurderer på lang sigt, kan opnå en elitekarriere. Men da det sjældent er som U15 spiller man ser det fulde potentiale, 
gælder det også om at fremme flest mulige spilleres nysgerrighed til at nå så langt som muligt. Kredstræningen er et 
supplement til klubtræningen og kan være med til yderligere at udvikle spillerne. 

Eliteudvalget har stor respekt for det flotte arbejde der laves i klubberne – på alle niveauer. 

Kredstræning har i år været lige så udfordret af Corona som resten af håndbold Danmark har været, 
det har også betydet at der skulle afsluttes 2 årgange for henholdsvis piger (årgang ‘06 og ‘07) og  
drenge (årgang ‘05 og ‘06) 

Spillerne blev som vanligt indstillet af deres klub og i god dialog med trænerne, hvor fandt man frem til nogle gode 
træningsgrupper. Desværre blev drenge årgangen ‘05 gruppen ikke til noget, da DHF kort forinden havde lavet den 
første indkaldelse til deres talenttræning for denne årgang. 

På grund af den meget korte periode vi kunne se spillerne i, valgte vi ikke at deltage i det traditionelle kredsstævne for 
den yngste årgang i januar måned. Vi spillede heller ikke træningskampe med den ældste årgang. 

 Vi valgte i stedet at træne 2 gange hvor så træningerne blev overværet af DHF’s talenttrænere, en rigtig fin måde for 
talenttrænerne at se spillernes træningsindsats og ikke kun i kamp. 

Selvom oplevelsen og “uddannelsen”, for spillerne, til det videre talent arbejde på ingen måde har været som nogen 
kunne ønske sig, så har alle taget godt imod det. 

Vi har haft et godt samarbejde med DHF’s talenttræner Thomas Høst og U-landstræner Flemming Tuborg Larsen (for 
pigerne) og Rasmus Thiemer Jensen (for drengene) 

En stor tak skal også lyde til kredskontoret, vores trænere og samtlige klubber som bakker op om arbejdet med de unge 
mennesker. 
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