EU rapporterer fra træningssamlingen 5. – 6. februar
En lørdag med fokus på koncentration
5. og 6. februar afholdt Eliteudvalget endnu en træningssamling i Høng. Mændenes landsholdstrup og
talenttrup var lørdag samlet for anden gang, mens U23 – truppen og juniortruppen søndag var med for
første gang i år under landstræner, Pascal Verbregues, ledelse. Denne gang deltog Patrick Labat som
gæstetræner.
Lørdagstræningen var endnu engang en blanding af tekniske øvelser og egentligt spil, og fra EU´s side
kunne vi med tilfredshed konstatere, at spillerne var særdeles fokuserede hele dagen, som landstræneren
fra morgenstunden havde understreget, at han forventede af dem. Hovedvægten blev lagt på spillet og alle
fik lejlighed til at spille imod enten Pascal eller Patrick, der begge spillede med 6 kugler imod de hold, der
var dannet. Når holdene ikke spillede med franskmændene, spillede imod hinanden, hvilket jo så gav
talenttruppen lejlighed til at prøve kræfter med landsholdstruppen. Det gav motivation for begge trupper!
Det blev en dag med gejst og god stemning, og vi kan med glæde notere os, at rigtig mange viser god form
allerede nu tidligt på året.
En søndag med fine nye talenter
Gejsten og det gode humør var så sandelig også højsædet søndag.
Træningskonceptet var noget anderledes end lørdagens, alene af den grund at både trænere og EU ikke
kendte alle juniorer af de 14, der er indlemmet i truppen. Derfor gjorde landstræneren ekstra meget ud af
at undervise i forskellige kasteteknikker med opfølgende øvelser.
Der blev selvfølgelig også tid til spil, og her efter første træningssamling står vi i EU med en glædelig
oplevelse af, at der kan blive hård kamp om den 2 x 3 pladser, vi skal bruge til NM sidst i maj. Flere af de
nye navne viste stort talent for spillet, så vi føler os sikre på, at vi bliver i stand til at stille et par stærke hold
med muligheder for medaljer, når den tid kommer.
Hvad angår U23–truppen var vi tilfredse, men ikke overraskede over, at vi så teknik og spil, der matcher,
hvad vi ser hos flertallet i talenttruppen. Vi føler os med andre ord godt kørende, med hensyn til vores
gruppe af mandlige U23–spillere. At vi har problemer med antallet af kvindelige U23-spillere er en kendt
sag, men vi håber at finde løsninger på problemet. Det er jo som bekendt i Danmark, nærmere bestemt i
Roskilde, at EM for U23-spillere skal afvikles i oktober.
Også denne gang vil vi afslutte med at takke Høng for god behandling. Næste samling bliver samme sted 5.
og 6. marts, hvor U23 - og juniortruppen træner lørdag og kvindetrupperne søndag. Der er altid fri adgang
for alle, der måtte være interesseret. Her har landstræneren Stéphane Lebourgeois med som
hjælpetræner.
På EU´s vegne
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