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Eliteafdelingen generalforsamling 2010

Turbulent start på 2009
Slutningen af 2008 og starten af 2009 startede meget turbulent. Flere af de bærende trænere og
kræfter omkring Eliteafdelingen havde valgt at tage til andre klubber, hvilket gav plads til en helt
ny ledelse i Elitechef Dennis Eliasen, og dernæst blev Eliteformand Kim Lougart valgt på seneste
generalforsamling. Desuden kom der ny træner til U19 Ligaholdet.
Med afgangen af trænerne fulgte også en deraf afledt afgang af spillere, så der var adskillige
udfordringer, der skulle klares.

DBUs A-licens
Et af de første store projekter var at få udarbejdet licensen til DBU. Vi var i 2008 blevet tildelt Alicensen med deraf sikret Ligaplacering til følge. Men med afgangen af personerne bag den første
licens, skulle der igen startes helt fra bunden af, og det var i den forbindelse jeg kom ind og hjalp
Dennis og Kim med licensskrivningsarbejdet.
Efter hårdt arbejde og mange erfaringer rigere fik vi afleveret licensen og ventede spændt i ca. en
måned, inden vi fik det positive svar, at vi igen opfyldte kravene til at få en A-licens, dog med U17
placeret i den landsdækkende division.

Kommunal støtte
Også den kommunale opbakning var et af højdepunkterne i 2009. HIF fik et historisk flot tilskud,
fra Elitepuljen, som for alvor har været med til at sætte skub i den fortsatte positive udvikling for
klubbens elitearbejde. Samtidig blev det også tolket som en blåstempling af det arbejde, der var
gjort i genopbygningen af klubbens eliteafdeling, og forventningerne til det fremadrettede arbejde
i Eliteafdelingen ser lovende ud med en stærk støtte fra kommunal side.
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Udvidelse af Eliteafdelingen
Pr. 1. juli 2009 blev Eliteafdelingen desuden udvidet med U13A og U14A, så de to hold indgår i
klubbens strukturerede Talentprogram, hvilket er en hel naturligvis udvidelse, da disse to hold i
DBU Licens-øjenmed er at betragte som elitehold med deraf afledte krav til trænerne og selve
træningen generelt.
Desuden havde Kim Lougart fundet ud af, at det måske ikke lige var som Eliteformand, at hans
ressourcer kunne bruges bedst, og det gjorde så, at jeg blev valgt ind som Eliteformand i august på
den ekstraordinære generalforsamling.

Specialtrænere
Der var således lagt op til et mere stille efterår end forår, da vi efterhånden havde fået styr på
langt de fleste ting. Vi fik derfor udvidet målmandstrænerstaben samt fik ny fysisk træner, og vi
føler, at vi er rigtig godt med, hvad angår vores specialtrænere. Der er naturligvis regelmæssig
målmandstræning for målmændene, og der vil i den kommende opstart være endnu mere fokus
på det fysiske aspekt.

Resultater i efteråret
Hvis vi ser på resultaterne for de syv hold i Eliteafdelingen er der stor tilfredshed. 2. senior
sluttede klart nummer 1 i deres pulje, og de skal i foråret 2010 spille om oprykning til
Københavnsserien, hvilket er den klare målsætning, at der skal opnås. U21-holdet vandt deres
pulje og skal spille med om U21 mesterskabet i foråret.
U19 endte efteråret på en 10. plads, hvilket er meget flot – især når der tænkes på, at mange
havde regnet med, at vi ville ligge med i bunden. I den forbindelse skal der lyde stor tak til
trænerteamet, der ikke fortsætter i klubben. Mere om fremtiden senere.
U17 sluttede efteråret på en 6. plads, hvilket også er flot specielt set i lyset af, at der har
været brugt mange forskellige spillere inklusive mange 1. års grundet skader.
U15 spillede i Elite Øst i efteråret, og de kvalificerede sig også til forårets Elite Øst.
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U14 endte som nummer 2 i deres U15-pulje. De skal i foråret spille om kvalifikation til næste
efterårs Elite Øst.
U13 endte ligeledes som nummer to, og der er det væsentligste at få udviklet hver enkelt
spiller.

Tættere samarbejde med bredden
Vi har desuden brugt 2009 til at få et tættere samarbejde med Breddeafdelingen – både på
bestyrelsesniveau – er min opfattelse – og på dagligdagsniveau, hvor der er arrangeret interne
trænerkurser for trænerne i breddeafdelingen, ligesom der har været breddetrænere med inde
over de forskellige elitehold som en slags følordning.
Endelig har vi den sportslige koordinator, Richard, med på vores eliteudvalgsmøder med
henblik på en tættere dialog.
Så det er min opfattelse, at samarbejde er blevet bedre, og jeg tror på, at vi gennem dialog til
stadighed kan opnå større forståelse for de behov, vi hver især har som henholdsvis elite og
bredde.

Shelley ansat
Et sidste højdepunkt i efteråret var ansættelsen af Michael Shelley som talentudviklingstræner.
Shelley, der tidligere har fungeret som assistent for U/19 Landsholdet, er en kæmpe kapacitet, og
han skal bl.a. varetage morgentræningen for de ældste spillere og være med omkring træningen
for de yngste spillere.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at flere klubber jævnligt prøver at få fat i vores
spillere, og med ansættelsen af Shelley har vi fået en kapacitet, der kan være med til at få spillerne
til at blive i HIF.
Med Shelley ansat ser organisationen for Eliteafdelingen således ud:
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Eliteformand
Mads B. Søndergaard

Talentudviklingstræner
Michael Shelley

Elitechef
Dennis Eliasen

Administrativ ansvarlig
Kim Toft

Ældste Elite (U19A, U17A og U15A)

Yngste Elite (U14A og U13A)

Hvad skal der ske i 2010?
Hvad så med 2010? Til at starte med skal det nævnes, at vi her fra januar har valgt at oprette en
decideret talenttrup, der skal bestå af 2. senior og U19-spillerne. Det betyder, at der vil være flere
trænere omkring truppen, ligesom at de spillere, der ikke kommer i 1. holdstruppen tilbydes et
reelt træningsalternativt sammen med dygtige spillere på U19 Liganiveau.
Udover at Shelley er blevet tilknyttet har vi ændret lidt i trænersammensætningen på de
ældste elitehold. Dennis Eliasen skal fremover varetage træningen for talenttruppen i samarbejde
med Peter Lassen, der bliver ansvarlig for 2. senior, ligesom han har været her i efteråret. Som ny
U17-træner har vi fået ansat Søren Sørensen, der tidligere har været inde omkring Brøndbys U17hold og senest har trænet deres bedste U13-hold. Søren har ligesom Dennis DBUs A-licens for
trænere og er således også en stor kapacitet at få ind.
Ellers påbegynder arbejdet med licensen for 2010/2011 nu her i slutningen af januar, og der
kan vi være glade for de erfaringer, vi gjorde os sidste år. Så det vil forhåbentlig ikke blive lige så
ressourcekrævende at få skrevet licensen denne gang.
Vi vil også fortsætte med at hjemmesiden i langt højere grad end det tidligere har været
tilfældet. Som dem af jer, der bruger hjemmesiden måske har bemærket, startede vi i løbet af
efteråret 2009 med at skrive en beretning om weekendens begivenheder for holdene i
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Eliteafdelingen. Det har vi modtaget en masse positiv feedback på og vil derfor naturligvis
fortsætte med at skrive disse Elitenyt, som vi kalder dem. Desuden bruger vi også i langt højere
grad hjemmesiden til øvrige nyheder som fx træneransættelse.
Derudover skal vi fortsætte det gode arbejde, der allerede bliver lavet med de unge talenter,
og vi skal fortsætte det gode samarbejde både med kommunen, De Gamle Kæmper, DBU,
spillernes uddannelsesinstitutioner og naturligvis Hvidovre Fodbold A/S.

