Referat af møde i eliteudvalget
Sted: Horsens
Dato: 1.6.2012
Ad. 1
Angående beslutninger: Alle vedtagelser respekteres af alle udadtil, også selv om en eller flere har
stemt imod forslaget.
Ad. 2
Der udarbejdes i fremtiden kontrakter med alle atleter, som tilknyttes landshold og bruttotrup,
ligesom der skal udfærdiges en kontrakt til alle atleter, som udtages til et internationalt
mesterskab. KB laver et udkast til kontrakter.
Ad. 3
Eliteudvalget er den udfarende kraft m.h.t. træningsdessiner, teknik og træningsomfang
(programmer). Det er landstræneren, som udstikker retningslinjerne, også hvis der måtte være en
uoverensstemmelse om disse forhold mellem en klubtræner og eliteudvalget. Angående
tilmelding i vægtklasser: Det er udvalget, som beslutter, om en atlet skal stille op i den ene eller
anden vægtklasse, men det skal ske i dialog med løfterne.
Ad. 4
Landstræneren får regionale trænere stillet til rådighed, så der bliver endnu mere dialog og
observation af atleterne. Følgende bliver kontaktet: Kim Dahl (Kbh./Sjælland) – Jørgen R. (Jylland
syd for Århus) – Jesper O. Nielsen (Nordjylland samt midt- og Vestjylland) – Niels S. og Jakob
Stegelmann (Århus og omegn) – Niels, Jørgen B. og Jørgen R. sætter sig ved lejlighed sammen og
laver en plan for det nye samarbejde).
Ad. 5
KB gennemgik nogle punkter, som skal udarbejdes til strategimødet. KB laver forslag til
hovedformål, delmål og visioner. Jørgen B. (evt. sammen med andre) laver forudsætningsdelen.
KB laver aktivitetssammensætningen og forslag til strategivalg. Der er indkaldt til møde i Horsens
den 3. august kl. 10.30.
Ad. 6
Vi gennemgik arbejdsopgaverne omtalt i regler for eliteudvalget. Niels S. kontakter Norge
angående træningsprogram for nye atleter til brug for hjemmesiden.
Ad. 7
Budgettet for VM bænk er kraftigt overskredet. Det blev indskærpet, at der ikke længere må
forekomme overskridelser, som ikke på forhånd er aftalt med eliteudvalget. Deltagelse i NM senior
blev derfor beskåret. Se under udtagelser. – I henhold til det nye belønningssystem skal Annette

have udstyr for kr. 500 hos ER. Niels S. taler med Erik og Anette. – Der skal i næste års budget
findes nogle penge til bl.a. kørselsudgifter for de nye, regionale trænere.
Ad. 8
På næste møde den 3. august gør vi klar til forhandling om ny landstrænerkontrakt. Vi skal have
set på landstrænerens tidsforbrug og bl.a. behovet for mere opsøgende arbejde - og øget betaling
for større tidsforbrug. Det opsøgende arbejde vil også i nogen forstand være breddearbejde,
hvorfor dette punkt skal afklares med breddeudvalget.
Ad. 9
Udtagelser:
NM: Vi stiller kun med damer. Foreløbig er udtaget Kathrine Bak og Cornelia Larsen. Hvis Annette
og landstræneren efter samtale finder det fordelagtigt for hende at deltage, udtages Annette
også. Der kan evt. suppleres med en B-løfter (se næste punkt). Træner: Jørgen R.
WEUC: Der stiller kun med herrer. Henrik Nielsen, Danny Pedersen, Danni Iversen, Mathias
Kristiansen, Sune Bak. Træner: Jesper O. Nielsen og Jørgen B.
VM senior Puerto Rico: Annette og Henrik N. Udtagelseskrav for evt. andre skal klares ved WEUC.
Dette kan, hvis budgettet tillader dette, medføre udtagelse af 1-2 løftere yderligere. Træner:
Jørgen B. eller Jørgen R.
EM bænk: Hvis budgettet tillader det, har følgende kvalificeret sig: Morten Rasmussen, Jens
Petersen, Thomas Sørensen, Allan Riis, Tonny Jensen og Maj Rames. Angående Maj skal det
afklares, om hun som følge af anden opgave i det hele taget kan deltage. Træner/dommer: Klaus
Brostrøm og Jakob Stegelmann.
Junior VM Polen: Udtagelse sker endeligt efter EM i Herning. Følgende kan f.eks. komme på tale:
Lasse A., Kasper Futtrup, Jakob Beermann – evt. flere.
Ad. 10
Vi vil i fremtiden arbejde med både en A- og en B-bruttotrup. Indtil videre er udtaget:
B-trup mænd: Morten Sørig, Kim Dahl, Klaus Bak.
B-trup damer: Eva Buxbom, Kathrine Kristensen

Ad. 11
Se punkt 6. Niels Stærkjærs forslag til kvalifikationstal blev vedtaget med virkning fra 2014.
Principperne herfor lægges ind på hjemmesiden pr. 1.1.2013. Man enedes om, at kravene kunne
være lidt mildere end beskrevet i det udleverede materiale, og et sådant forslag skal fremlægges
på næste eliteudvalgsmøde.

Ad. 12
Udvalget skal altid orienteres, hvis et medlem af udvalget ønsker at udtage en løfter, som vi ikke
har drøftet på et møde, og der skal være et flertal for beslutningen. Der kan ikke foretages
udtagelser på baggrund af deltagelse i divisionsturneringen undtagen efter enighed i udvalget om
vilkårene herfor.
Ad. 13-15
Er afklaret tidligere på mødet.
Ad. 16
Udtagelser skal ske på baggrund af resultater opnået i officielle stævner godkendt af IPF og DSF.
Ad. 17
Er afklaret
Ad. 18
Næste møde: 3. august kl. 10.30 i Horsens SK (strategimøde).
Eventuelt:
Helge L. kontakter ER angående DSF’s lager (udstyrslisten).
Referent: Klaus Brostrøm

