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Refererat af EU-møde  
29. august 2022 – Teamsmøde 

 

Deltagere: Carsten Grønmann Larsen (CGL), Michael Svendsen (MS), 
Carsten Jensen (CJ), Bjørn Sommer (BS), Søren S. Frydendal (SSF) og 
Morten Henriksen (MH).  

Referent: Søren S. Frydendal   

 

1. Kommentarer til referat fra sidste møde  

Ingen  

2. Nyt fra DHF (landsholdsafdelingen): 
• Ansættelse af Ole Bitsch som ny U-landstræner på kvindesiden 
• Bestyrelsen orienteret om Talentstrategi den 25/8. 
• Kommende orienteringspunkter for bestyrelsen dem 10/9 

o Det videre arbejde med central talentstruktur og 
miljøudvikling. Her ønskes eventuel opbakning fra 
bestyrelsen til retning og ansættelsen af projektleder til at 
drive processen videre. 

o Eliteholdfællesskaber indstilles til at overgå til et arbejde 
med fokus på licens, arbejdet ønskes udsat til 2023 
grundet ovenstående og arbejdspres 

• Der skal ansættes en ny talenttræner på herresiden der skal 
dække HRØ 

• ”Områdeledere” bliver til ”Teamledere for talenttræning”. 

 

3. Talentseminar 

SSF orienterer om programmet og rammerne for Talentseminar d. 
18. september i Vejen.  Et spændende program med både Nikolaj 
Jakobsen og Kristoffer Henriksen samt gruppearbejde hvor der 
arbejdes med de strategiske indsatsområder.  

Der er pt. tilmeldt 49, men der mangler stadigvæk flere folk fra 
kreds/distrikter, talenttrænere og morgentrænere fra kommunerne.  



 

MS: Der er niveaustævne i den pågældende weekend og det er 
mange af de samme trænere som skal være i hallerne som også er 
relevante til seminaret. Der arbejdes på at finde nogen der kan 
repræsentere HRØ til talentseminaret. 

BS: Der gøres lige en ekstra indsats for at få flere tilmeldte fra de 
jyske kredse. 

4. Rundtur i kredse og distrikter 

1. FHF: Kommet godt i gang. Startet op med ca. 50 spillere på 
hvert køn. Der arbejdes med flow i indkaldelserne til TC-
træningen. Der er stor opbakning fra DHF-talenttrænere og et 
rigtig godt samarbejde mellem FHF og DHF. Der sker 
umiddelbart ingen selektion fra FHF-side, det bliver derimod 
DHF-talentsystem der skal gøre dette. Gode nye folk tilknyttet 
på begge køn.  

2. HRØ: september er fredet grundet niveaustævner. Man 
inddeler spillere i fire grupper. Man behøver ikke at se de 
bedste hele tiden, her er man opmærksom på at være skarp 
på kommunikationen. Opstart i slut september/start oktober. 
Der er kommet lidt mere ro ift. den nye struktur. 

3. JHF: Udvalgte kredse er så småt kommet i gang. Alle kører 
træning. Der er en oplevelse af, at dette er, en form for 
”mellemår” i forhold til strukturen.  

 


