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Sager til drøftelse og beslutning
1. Præsentation af udvalget
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde, og herefter blev
rammerne og formålet med EU diskuteret.
Der var enighed om, at beskrivelsen fra Eliteplan 2015 var forældet,
og at der skulle defineres en ny formåls- og opgavebeskrivelse.
Sportschefen lægger den sportslige strategi for DHF’s landsholds/elitearbejde, og der er kompetente folk til at tage sig af alt vedr.
landsholdene og Talenttræningen. EU er derimod nøglen til
formidlingen til næste niveau (ud i kredse og distrikter) samt linket til
det politiske plan.
Det er vigtigt at sikre kommunikationen og arbejde på tværs, samt
skabe tilslutning til de tiltag, der er udarbejdet, og det er i den
sammenhæng vigtigt, at alle beslutninger er baseret på faglighed og
viden. Dette skal tydeliggøres, når det skal implementeres i
distrikter/kredse, og her er EU’s rolle vigtig. EU bakker op om vores
(DHF’s) folks faglighed overfor såvel klubber og lokale områder.
Konklusion:
EU MØDER
Der afholdes 3-4 møder om året, evt. flere, hvis der er behov.
Eksterne deltagere/inputgivere kan inviteres.
EU’s FORMÅL
At sikre den røde tråd i talentarbejdet fra TT og ned, og at sikre
sammenhængskraft med U-landsholdene
At fremme kommunikation og samarbejde mellem distrikter/kredse omkring
talentarbejdet generelt

At bidrage til at skabe sammenhæng mellem elitearbejdet og de øvrige
grene i dansk håndbold, fx uddannelse, bredde/udvikling, turnering
At sikre, at beslutninger/holdninger, bygger på forskning/viden
At understøtte den af sportschefen udfærdigede Eliteplan/-strategi. Herunder
gennemførelse af planen lokalt, samt at være synlige overfor klubberne i den
henseende.
At bidrage til at skabe sammenhæng mellem Elitestrategi og TD-masterplan
og på sigt præstationsoptimeringskonceptet.
At yde politisk opbakning til at foretage restriktioner over for klubber, der ikke
følger de vidensbaserede beslutninger/tiltag.
At turde blåstemple og herigennem sikre de rigtige elitemiljøer, trænere osv.
Der skal være en klar tjekliste, og fastlægges, hvem der skal kontrollere det.
MH og SS kommer med oplæg til næste møde vedr. EU's specifikke opgaver
i relation til ovenstående formål

Sager til efterretning
2. Talenttræning – herunder samarbejde med forbund/region/kredse
Præstationsoptimeringskoncept er under udarbejdelse i samarbejde
med Team Danmark.
Herunder behandles fysisk træning/testning, skadesforebyggende, det
mentale, ernæring, restitution, planlægning (skole, håndbold, træning,
kampe, sociale). Det er vigtigt med faste retningslinier, så tilgangen
ikke er personafhængig. Det skal være simple guidelines, som er til at
forstå, men man kan sagtens lægge ovenpå og arbejde mere
avanceret.
Det fysiske behandles først – på baggrund af afholdt fællesmøde for
alle trænere og fysser (landshold og TT), med input fra TD-eksperter
og DHF, samt gruppearbejde. Der arbejdes desuden videre med et
projekt omkring det mentale i håndbold (v. TD’s Jakob Hansen). MH
har desuden et møde med en TD-diætist, så det sættes også i gang
snarligst.
I første omgang skal vi have vores egne folk med på konceptet, så det
bliver implementeret på landshold og i TT. Forhåbentlig er vi klar med
materiale til næste sæson, men det vigtigt, at vores egne kan det først,
så de også kan præsentere det rigtigt for spillere og i klubber.
Hvordan kan EU understøtte en senere udbredelse til klubber og
distrikter? Fx:
- Hjælpe med at udforme implementeringsplan

- Være lokomotiver i distriktstræningen, fx ved at annoncere emner for
hver træning (som allerede gøres i Jylland), og så få en ”ekspert” og
talenttrænere ud til at præsentere det.
3. Eliteplan 2020/2024.
- Ikke behandlet – strategien er en igangværende proces.
Sportschefen er ansvarlig.
4. Team Danmark samarbejdet – elitekommuner – masterplan
EU-formandens deltagelse i møder vil være afhængigt af temaet.
Dette aftales mellem SS og MH
I forhold til Elitekommunerne kan Thomas Høst inviteres til et EUmøde, og høres, hvordan EU kan understøtte hans arbejde, fx i
forhold til, om der er synergier, som kan udnyttes i forhold til EU og
distriktern.:
TH inviteres til ikke næste møde, men det efterfølgende. MH giver
ham nogle specifikke punkter inden da.
5. Økonomi
SS skal indgive EU-budget til Per Lauritsen. Det blev hertil bemærket,
at da der først afholdes Talentseminar i 2019, vil budgettet være lidt
lavere end sidste år.
MH har elitebudgettet klar i næste uge.
6. Kommende eliteaktiviteter
Der er Talenttræning for både piger og drenge Øst og Vest 22-24/9
7. Nyt fra kredse/forbund /regioner
HRØ afholder møder med de ansvarlige fra drenge- og pigesiden.
HRØ vil gerne rykke lidt på strukturen/kalenderen, og sikre ensartning
i forhold til at beholde spillere, som ikke blev udtaget til TT, og måske
også rykke udtagelsesstævnet.
HRØ fortsætter med projekt uslebne diamanter, som er forløbet godt,
og har skabt stor udvikling hos de pågældende spillere
FHF har startet 4 udviklingscentre (breddeprojekt), og her kommer
spillerne tidligere ind end i talentcentret. Alle klubber kan melde
spillere ind, og der er intet krav om niveau, men man skal have lyst til
at træne, og klubtræneren skal møde op. Hermed kan man påvirke
den daglige træning i klubberne, og samtidig løfte bunden på
talentmassen.
FHF kan udtage til distriktstræningen herfra, men kommer også ud i
klubberne og ser på spillere. Der er intet iagttagelsesstævne.
JHF vil gerne fortsætte samarbejdet henover kredsgrænserne. Der har
dog været debat mht. om kredsene skal ensrette deres træning.
Geografien spiller en rolle for, hvordan man kan sammensætte

træningen.
Der skal ses på kriterierne for udtagelse af potentielle spillere, her kan
EU/DHF bidrage, da der savnes redskaber/viden. Det er svært at se,
særligt på drengesiden, og der skal helst ikke snævres ind for tidligt.
8. Evt.
Et fremtidigt projekt er sammenskrivningen af The Danish Way og
Vejen Frem – i sammenhæng med ATK. Sportschefen er tovholder.
9. Næste møde
Oplæg om specifikke opgaver. Deltagelse af TT
Afholdes mandag 13. november i Odense kl. 18-21.00.
SS og MH fremlægger udkast til specifikke EU-opgaver.
Talentudviklingen vil også være på dagsordenen, og de
talentansvarlige (Claus Hansen og Flemming Dam Larsen) inviteres.
Inden mødet defineres temaet nærmere, og sportschefen aftaler med
CH og FDL.
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