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Sager til drøftelse og beslutning
1) Status på Talenttræning
- Orientering om nuværende arbejde i TT
Pigesiden: Der er samme trænerbesætning som i sidste sæson, og de
arbejder godt. Der har været slået en stilling op i forhold til ny fys på
Vest, og DHF modtog hele 42 ansøgninger! Der bliver afholdt samtaler
snarligt.
Vedr. klubbesøg har 1. besøg været gennemført før sommerferien, og
begge grupper er ved at planlægge 2. besøg. I denne sæson arbejdes
der med årg. 00, 01 og 02. 02’erne kører lidt særskilt, og der har pt.
været ca. 40 spillere inde. Det tilstræbes at have så mange spillere inde
som muligt, og derfor har FDL bl.a. ladet landsholdsspillere sidde over til
nogle talenttræninger. Der har været 70 spillere inde siden
sommerferien.
I det nye år vil der være 3 særskilte samlinger for årg. 03, hvor der vil
være fokus på især fysisk træning, 2 afholdes i Fredericia og 1 i
Svendborg. Formålet er bl.a. at have mulighed for at præge spillerne
tidligt i forhold til træningsmængde (og undgå overtræning og ensidig
træning). Efter sommerferien går de videre i TT.
FDL har udsendt analyseskemaer til kredse og distrikter, men mangler
tilbagemeldinger fra en del.
Drengesiden: Der arbejdes i denne sæson med årg. 00 og 01. Der er
gode tråde med mellem TT og yngste landshold via træner/lederbesætningen, hvilket er rigtig positivt. Der er fokus på, at spillerne
også forstår, at det ikke er til talentsamlingerne, man bliver
landsholdsspiller, det er via en fokuseret og god træning hjemme i
klubben. Områdelederne har ikke klubtilknytning og har derfor god
mulighed for at komme rundt i landet, hvilket er godt, da nogle af de

øvrige trænere er pressede i forhold til deres klubjob. Når det har været
nødvendigt, er der trukket på nogle faste vikarer.
CH ser desuden mange spillere i kamp, da det er sammenfaldende med
landsholdsårgangene.
I forhold til udtagelse kan det faldende medlemstal mærkes. TT forsøger
at skifte meget på de yngste i et forsøg på at skabe bredde selv, men det
kan være svært at finde de næste spillere i rækken, når der er afbud.
Der vil blive set på årg. 02 i januar, og der vil blive afholdt en
træningsdag i april både i Øst og Vest for årgangen, som ligeledes vil
medvirke som medier til testtrænerkursuser. De vil dog først komme ind i
TT efter sommerferien.
Der har være afholdt informationsmøder, og der har været stort
fremmøde af forældre, men næsten ingen klubtrænere. Det kan dog
forhåbentlig skyldes, at der i forvejen er godt samarbejde og god dialog
mellem TT og klubtrænerne.
-

Samarbejdet med EU i forhold til diverse tiltag og udfordringer
FDL foreslog, at man placerede et EU-møde i forbindelse med en
talentsamling, så man kunne lære hinanden at kende og der kunne opstå
synergier. Dette var der bred tilslutning til, men det passer ikke godt i
forhold til datoerne for de næste samlinger (februar).
På forespørgsel fra distriktsrepræsentanterne fra EU omkring, om der var
noget, de kunne hjælpe med at støtte op om, understregede CH og FDL,
at det i årgangenes første år i distrikts-/kredstræningen er meget vigtigt,
at der er fokus på træning frem for udvælgelse. Der bør være mange
spillere inde i forløbet, så man får set og udviklet så mange som muligt,
men måske behøver de ikke deltage i alle samlingerne.
Det er desuden et problem, at der i for høj grad kigges på spillernes
niveau, når det er tid til at sende dem videre. I forhold til DHF’s
talentudviklings strategi, som jo siger, at man først sent kan se, hvem der
kan udvikle sig til at blive A-/topspillere, er det essentielt, at man i stedet
fokuserer på spillernes potentiale. Det er i den forbindelse også vigtigt
hele tiden at pointere overfor spillerne (og trænerne), at der ikke lukkes
nogen døre, fordi de bliver sorteret fra i første omgang. Dette må HL, JP
og MS gerne hjælpe med at understrege for deres eliteansvarlige og
trænere. Talenttrænerne vil også meget gerne være til stede ved
allerførste træning med den nye årgang, så de også kan klargøre
strategien omkring selektion.
CH og FDL bakkede begge op omkring, hvis distrikterne ønskede at
fortsætte med at have ikke udtagne spillere med i distrikts/kredstræningen.
Fra februar køres der med fællessamlinger i TT, og derfor kunne det
måske overvejes, at der også holdes landsdækkende
iagttagelsesstævner. Alle kunne så snakke sammen om træning, vurdere
spilleres potentiale, tage fat i udviklingstendenser, og man kunne

inkludere uddannelsestiltag osv., samtidig med at man kunne gøre det til
en større event. Det gamle LUS blev stoppet pga. økonomi, og der skal
naturligvis også ses på økonomien i forhold til at gå tilbage til kun ét
stævne for hhv. piger og drenge. HRØ og FHF er umiddelbart positive,
og HL tager det med tilbage og får en tilbagemelding fra kredsene. Det
skal stadig være med lige så mange hold, så TT stadig kan se lige så
mange spillere.
CH og FDL oplever et problem ved den nuværende turneringsform for de
bedste rækker i U16/17 og U18/19. Kampene ligger klumpet sammen, og
det at vinde hver enkelt kamp, samt at komme til DM bliver alt for vigtigt i
forhold til udvikling af de enkelte spillere. Det medfører også en stor
belastning for spillerne, at der er så mange toppe i løbet af sæsonen,
hvilket kan ses i, at mange er ikke i stand til at gennemføre en
træningssamling, når de møder ind til TT eller landshold, og der er for
mange skader. Det er naturligvis et kæmpe dilemma for trænerne, som jo
skal opfylde nogle bestemte målsætninger, og det er svært at se, at de
skal kunne prioritere anderledes under den nuværende turneringsform.
Det er vigtigt, at der findes en løsning, hvor der ikke så mange kampe, så
der passes bedre på spillerne. Det er vigtigt, at er der ikke hele tiden et
pres/fokus på næste kamp og på at komme til DM, men at der er
mulighed for pauser, hvor der kan restitueres, genoptrænes, fokuseres
på udvikling osv. Det er også et ønske fra mange af klubberne.
Hvis børnene/de unge skal have de bedste forudsætninger for at udvikle
sig, er det vigtigt, at de som udgangspunkt lærer at træne rigtigt, og
herefter træner en masse. Først derefter skal fokus være på at træne OG
konkurrere. Man skaber ikke en vinderkultur ved at lade børne- og
ungdomshold vinde en masse, men dette er et spørgsmål om kultur, og
det kan være svært at ændre den opfattelse.
Der er forskellige gode løsningsmodeller i forhold til ovenstående, men
det er vigtigt at sikre, at det kommer til at følge den nye
talentudviklingsstrategi, som udformes på baggrund af The Danish Way
og Vejen Frem. Vi skal i DHF’s talent-system være enige om denne, før
sådanne strukturelle tiltag sættes i værk, da det er strategien, der skal
sætte de overordnede rammer, som man handler ud fra. Vi må ikke
risikere, at noget falder til jorden, fordi baggrundsmaterialet ikke er på
plads. Indtil da bør evt. løsningsforslag holdes det internt.
Implementering og kommunikation er ekstremt vigtige faktorer, hvis
tingene skal ændres, og derfor skal der også samarbejdes med UU,
Professionelt Udvalg, og Div. Foreningen omkring det på den lange
bane.

2) Reglement for EU
Bilaget blev gennemgået med fokus på de mere konkrete opgaver:

HRØ, FHF og JHF repræsentanterne nikkede til, at man sikrer
forankringen af forbundets talentudviklingsstrategi i kredse/distrikter.
I forhold til udviklingen af elitemiljøer, er det vigtigt at være klar over, at
man kan tilskynde klubberne til at følge anbefalingerne, men der ikke
som sådan mulighed for at udøve en konsekvens.
I forhold til evt. deltagelse i møder i landsholdssektionen vedr.
talentudvikling, der har noget med kredse/distrikter at gøre, vil dette være
EU-formanden.

Sager til orientering
3) TD Styregruppemøde
DHF tager på Team Danmarks foranledning resultatmålene for yngste
landshold ud, da vores målsætning er udvikling af A-landsholdsspillere,
ikke U-medaljer.
Team Danmark roste DHF’s arbejde i forhold til Elitekommunerne, men vi
gjorde opmærksom på den økonomiske udfordring, det indebærer for
DHF, nu hvor der kommer flere og flere EK med.
Vi arbejder på nuværende tidspunkt ikke med udviklingslandshold, men
vil i løbet af 2018 etablere udviklingstrupper på såvel dame- som
herresiden. Dette er spillere fra den ældste U-årgang og frem til de, om
muligt, bliver A-landsholdsspillere. Vi vil i samarbejde med TD specielt
forsøge at kigge på tingene rundt om håndboldbanen, såsom fx det
fysiske og mentale aspekt. Det nærmere projekt beskrives når vi kender
de muligheder bevillingen giver i forhold til masterplan ansøgningen.
Der arbejdes forsat på det store præstationsoptimeringskoncept, som
skal dække områderne fysisk træning og test, skadesforebyggelse,
ernæring og mentaltræning. Der har været afholdt møder med Team
Danmarks eksperter og eksterne eksperter, og disse vil i løbet af det
næste halve år udfærdige noget materiale, som der så skal arbejdes
videre med. Det skal dog understreges, at vi ikke sende noget ud, før vi
er 100% tilfredse med resultatet, og da det er et meget omfattende
projekt, kan en deadline ikke fastsættes nøjagtigt.
4) Nyt fra DHF / regioner
HRØ – intet at berette
FHF – har ansat to nye trænere på talentcenter drenge
JHF – strukturdebatten på det politiske niveau er sat i bero, men
administrativt fortsætter de kredse, der er begyndt på det, med at arbejde
sammen.

Der er Bestyrelsesmøde i weekenden, og her vil SS præsentere EUkommissoriet.
MH fremlægger Elitebudgettet for Bestyrelsen, og det ser positivt ud. MH
vil også fortælle om strategiarbejdet på mødet.
I forhold til Hjernerystelsesproblematikken, har DHF udsendt et
testmateriale fra DIF vedr. diagnosticering og behandling (back to sport)
til alle liga- og 1. div. klubber, som så har haft mulighed for at indsende
kommentarer.
5) Næste møde
Næste møde afholdes mandag 19. februar kl. 17.30 i Odense. Fokus vil
være på uddannelse og Elitekommune-arbejdet, og Benny Nielsen og
Thomas Høst forespørges om deltagelse.

