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Eliteudvalgets beretning
Det er på mange måder fristende at gentage nedenstående formuleringer fra sidste års beretning:
”I sidste års beretning blev der afslutningsvis givet udtryk for en usikker fremtid omkring
talentstrukturen i et overordnet DHF-perspektiv, da centrale strukturændringer var og stadig
er på tegnebrættet.
Det har ikke ændret sig, og her et år senere er vi lige så usikre på fremtidens struktur”
Reelt set er DHF og DHF´s Eliteudvalg ikke kommet meget længere. Vi står stadig i en
situation, hvor fremtiden er uvis.
Ønsket er stadig en centraliseret styring, hvor usikkerheden opstår, når der kommer fokus
på hvordan!!
I skrivende stund er det stadig et ønske fra Brøndby, at vi holder gryden i kog et år mere og
man fristes til at sige igen igen!
I kredsregi er det ikke gode arbejdsvilkår, da vi sejler ”skibet” uden destination og styring.
I praksis betyder dette at vores arbejde med rekruttering af trænere og ledere er maksimalt
udfordret, da vi ikke kan sætte noget fremtidsmæssigt perspektiv op for disse.
I Kreds 3 kan vi glæde os over en fhv. stor loyalitet i trænerstaben, men det fornemmes
klart, at den er ved at være lidt flosset i kanten, da vi nu på tredje år holder gryden i kog dette gør på ingen måde formandens arbejde nemmere, og for en gang skyld kan vi ikke
lægge skylden over på en vis epidemi!
Med ja-hatten på kan vi i år glæde os over, at vi fik gang i træningen igen, og som varslet
sidste år, har vi gennemført et parallelt forløb, hvor der er trænet med to årgange i løbet af
efteråret. Grundlæggende har vi haft spillerne til træning i et kortere forløb end normalt,
hvilket har været vilkårene.
I sidste sæson kom drenge (05) og piger (06) aldrig til iagttagelsesstævne, hvorfor vi i systemet har været udfordret på, hvordan talentsystemet skulle og kunne spotte fremtidige
talenter fra årgangen. Løsningen blev en øget tilstedeværelse af talenttrænere ved vores
træninger og planmæssigt et mindre lokalt iagttagelsesstævne op til jul. Sidstnævnte blev
som så meget andet aflyst pga. øget smitteudbrud og usikkerhed hos de fleste i en tid, hvor
familie og juletraditioner er vægtet højt.
Talenttrænernes tilstedeværelse og deltagelse i efterårets træninger blev derfor den næstbedste løsning og iflg. DHF har man på den baggrund skabt et fornuftig overblik, hvorfor
årgangen er afsluttet uden kredsstævne.
Positivt er det også at drenge (06) og piger (07) kom til iagttagelsesstævnet i Fjerritslev i
januar. Her var alt normalt – næsten!
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I respekt for det sidste par måneders smittetryk, blev to-dages konceptet reduceret til et endagsstævne og dermed en kamp mindre. Situationen taget i betragtning en god løsning og
stævnet forløb fint og med meget få smitteudbrud til følge.
På de indre linjer arbejdes der videre mod en ny fremtid i vores system, og mon ikke der
kommer en løsning en dag.
I modsat fald kan undertegnede plagiere lidt af denne og forrige beretninger igen igen –
håber ikke det bliver nødvendigt!!
Afslutningsvis en stor tak til en tålmodig og loyal trænerstab samt kontoret.
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