
Referat af møde i Eliteudvalget 
 
 
Dagsorden til møde i Eliteudvalget 

 

Lørdag den 20. maj 2017 
 
Deltagere: Kim Hansen, Jane Aaberg og Klaus Brostrøm 

Annette Pedersen forhindret p.g.a. deltagelse i VM Kaunas. Jørgen Rasmussen (orlov). 

 

1. 

Projekt subjunior – junior, som forløber fra 2017-2020, hvor blandt andet deltagelse ved NM 

vægtes meget højt. Hvordan går det med projektet, og hvem skal deltage i NM? Skal nye atleter 

kontaktes? 

 

Ad. 1 

NM afholdes i Fræna lidt nord for Molde 15.-17- september. Kim undersøger flybestillinger, da der 

i bil er ca. 932 kilometers kørsel. Prisen pr. flybillet lige nu er kr. 1.400.  

 

Angående udtagelser af subjuniorer læste Klaus følgende op fra et referat af december 2013: 

De overordnede kriterier for udtagelse til landshold er for subjunior/junior, at der udvises en vis 

grad af potentiale og engagement. Trænerne supplerer i samordning med udvalget løbende truppen. 

…..... I samme referat nævnes, at NM skal have høj prioritering som følge af projekt 

subjunior/junior. 

 

 

Følgende udtagelser til NM blev drøftet og vil snarest blive kontaktet af Kim: 

 

Klassisk subjuniorer: 

Martin Wilkens 74 kg – Jesper Vogelius 93 kg – Marcus Boesen 120 kg og Frederik Sibtsen 120 kg 

– Marcus Kruse 93 kg. 

 

Kim undersøger ligeledes, om der er løftere i subjunior udstyr, som skal udtages, samt damer 

klassisk. 

 

Hos juniorerne kan der blive tale om 2-3 atleter. 

 

Hvis budgettet tillader det, udtages der 10-14 løftere til NM. Kim melder tilbage til udvalget senest 

den 10. juni m.h.t. udtagelser og økonomien i deltagelsen i NM. 

 

2. 

Landsholdstrikot: Hvordan er status? 

 

Ad. 2.. 

Der købes 10 nat. træningsdragter til indsamling efter deltagelse i et stævne til supplement af 

allerede udleverede dragter og tasker. 2 small, 2 medium, 2 large – 2 XL og 2 XXL. De opbevares i 

en pose på dels  Sjælland dels Jylland. KB bestiller. 

 

3. 

Bekræftelse af udtagelser for det kommende år. Hver landsholdsansvarlig fremlagde planerne for de 

resterende internationale stævner i 2017. 

AD. 3. 



Planerne blev gennemgået, og der er ikke umiddelbart nogen løse ender, før VM senior i december.  

 

4. 

Svar til Lyhne: Hvad skriver vi? 

 

Ad 4. 

 

KB sender et svar. 

 

5. 

Status for kvalifikationskrav 2018 

 

Ad. 5.  

 

Vi skal formentlig have nye krav fra 2019, men 2018 er på plads. 

 

6. 

Træneruddannelse: Diplom og EPF (Malaga). Nye kandidater? 

 

Ad. 6 

Et par kandidater er interesserede. Udvalget kontakter dem. De er villige til selv at betale udgiften. 

 

7. 

Forslag: Alle vores regler forsøges sammenskrevet i ét dokument. Hvem og hvordan aftales i givet 

fald på mødet. 

 

Ad. 7 

Udvalget var enig i, at KB kommer med et forslag, som bliver gældende, uanset hvad der tidligere 

er blevet truffet af beslutninger angående Eliteudvalgets arbejde, hvis det godkendes. 

 

8. 

Jørgens orlov, og hvem udfører arbejdet med flybestillinger, nomineringer, afhentning, hotel, fees til 

EPF el. IPF ved de kommende stævner. 

 

Ad. 8 

Der er intet nyt om Jørgens tilbagevenden til udvalget, men han kontaktes på et tidspunkt, så 

udvalget ved, hvor det står. - Indtil videre står de landsholdsansvarlige for arbejdesopgaverne med 

hjælp fra KB efter behov. Konsulenten, Peter Andersen, har indvilget i at hjælpe med dette arbejde 

efter sommerferien, når de største arbejdsopgaver angående samarbejdet med DIF om de strategiske 

sport har fundet et mere normalt leje. Hans første opgave bliver VM senior udstyr i november. 

 

9. 

Gennemgang af sporet, som omhandler Eliteudvalget. 

 

 

Ad. 9 

KB gennemgik, hvad det strategiske spor om Eliteudvalget kommer til at betyder fra næste år. Der 

er en række opgaver at løse. DIF vil bl.a. ikke længere give støtte til rejser og hotel samt 

internationalt arbejde, og det er en udfordring for både bestyrelsen og Eliteudvalget at finde en 

løsning. Vi er dog ret fortrøstningsfulde. 

 

 



10. Eventuelt 

 

På vegne af Eliteudvalget 


