
 

  

 

Information omkring  ansøgning og udtagelse til morgentræning 21/22 

 
Så nærmer vi os tiden til, at der skal udvælges håndboldtalenter til optagelse på morgentræningen 
Håndbold i forbindelse med talentklasserne på Ullerupbæk Skolen 
 
Udtagelse til morgentræning 
Det er primært spillere der skal starte i 7. klasse, som er 2. års U13 spillere fra sæson 21/22 (født i 
2008).  
Der er dog enkelte ledige pladser for 8. og 9. årgang. 
 
Optagelsesudvalget består af morgentrænere, repræsentanter fra FHK og DHF. 
 
Hvert år skal vi indstille håndboldtalenter til optagelse i en prioriteret rækkefølge. For hvert år er 
det også forskelligt, hvor mange pladser vi kan disponere over. Der er ca. 7-10 pladser på 
håndboldlinjen, derfor stiller vi også store krav til dem, vi udvælger. Men det er ikke nødvendigvis, 
den som scorer flest mål, er stærkest eller skyder hårdest. 
 
Vi laver bedømmelser og udvælger ud fra følgende sportslige og personlige kriterier: 

• Træningsparathed 

• Indstilling 

• Vilje 

• Håndboldfaglig forståelse og kan omsætte denne til handling 

• Modenhed 

Alle som får en sportslig godkendelse bliver inviteret til morgentræning, hvor der bliver 2 prøve 
træninger inden den endelige udtagelse. Dato for prøvetræning følger, alt efter muligheder pga. 
Covid19 restriktioner.  

Fredericia Kommune / Fredericia Eliteidræt giver direkte besked om optagelse den 26. februar 
2021  

Ansøgning/krav  til morgentræning 21/22 

Det er et krav, at spilleren skifter til talentklassen på Ullerupbæk-skolen. 
Der er morgentræning tirsdag og torsdag morgen fra kl. 7.45 – 9.15 i thansen arena. 
Sportslig indstilling fra den årgangsansvarlige træner. (se bilag 1 i ansøgning). 

Nuværende skole skal udarbejde en skolevurdering (se bilag 2 i ansøgningen) 

Ansøgning afleveres til Ullerupbæk Skole senest den 24. januar. 2021.  

Mere information findes på: http://www.fredericiaeliteidraet.dk/hvordan-kommer-jeg-med/hvordan-kommer-

jeg-med 
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Informationsmøde bliver til en videohilsen 

Onsdag den 13. januar kl. 15.00, bliver en videohilsen tilgængelige på Fredericia Eliteidræts 
website med følgende indhold: 

1. En velkomsthilsen – herunder Intro til Fredericia Eliteidrætskommune i samarbejde med Team 
Danmark 

2. Idrætsskoleprofil – Ullerup Bæk Skolen 

3. Konfirmationsforberedelser – sådan sker det 

4. Sportslig set up 

5. Talenter og trænere fortæller om at gå i talentklasse og kombinere eliteidræt og 
ungdomsuddannelse 

6. Sådan kommer jeg med – procedure for ansøgning, datoer mm. 

7. Eliteidræt i Ungdomsuddannelse  

8. Partnere – kontaktoplysninger mm. 

 

Hvis det ikke bliver muligt at gennemføre prøve træning, kan det blive aktuelt at vurdere ansøgere 
alene på trænerudtalelse samt efterfølgende motivationssamtale på Ullerup Bæk Skolen  (22-25 
februar).  

Hvis I vil vide mere om morgentræningen, er I velkomne til at kontakte en af nedenstående 
personer fra FHK: 

 

Karsten Bording, ansvarlig for morgentræning, mobil 61 69 77 62 

Henriette Niess, morgentræner, mobil 26 22 24 45 

Lasse Folkmann, morgentræner, mobil 40 53 01 50 

Michael Winther, Børne- og Ungeansvarlig, mobil 60 19 21 08 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Renneberg Larsen - FHK 

Direktør   
 

Tlf.  29128048 

 

thomas@fhk.dk 
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