
 

Møde i DSF's Eliteudvalg 

 

Sted: Sadolinsgade 17, 1 th, 5000 Odense C.  

 

Dato/tidspunkt: 9.9.17 kl. 10.00 

 

Efter aftale med Jane har jeg inviteret Peter A. til at deltage i mødet, for at han kan få 

en ide om, hvad hans opgaver i forbindelse med nomineringer, fly, hotel, fees m.v. 

går ud på. Hertil kommer, at Peter A. er en væsentlig brik i den nye strategi angående 

vores elitearbejde i DIF: 

 

Tilstedeværende: Kim, Annette, Jane, Klaus Peter A. 
 

Dagsorden: 
 

- Strategi:  

Overordnet indhold blev beskrevet. Der kommer til at være meget arbejde 

med strategi og retning for landsholdet og især de unge løftere. Peter er 

med grundet hans arbejde med strategiprocessen fremadrettet.  

 

Der prøves også at hente noget støtte ved at genetablere af kontakt til 

Team Danmark. Økonomisk eller vidensmæssigt. Der er møde primo 

oktober og de respektive landstrænere laver beskrivelse af potentielle 

emner, som særligt kan fremhæves. 

 

- Landsholdstrikot: Hvordan er status? 

Klaus har dragter liggende. Jørgen har to tasker til trikotter liggende, som 

Chris får. 
 

- Sammenskrivning af regler for eliteudvalget – hvordan er status? 

Disse er nedskrevet. Klaus reviderer de ting, som blev debatteret på 

mødet. Jane fremsender desuden oplæg til rettelser relateret til 

udtagelseskrav. 
 

- Jørgens orlov: Er Peter oplært til at klare arbejdet med flybestillinger, 

nomineringer, afhentning, hotel, fees osv? Er der andre af Jørgens opgaver der 

ikke er fordelt? 

 

Jørgen vil gerne tilbage, men vil ikke køre tingene med fly og bookinger. 

Nomineringer mm. sørger den ansvarlige for det enkelte landshold for. 
 

- Bestyrelsen for DSF har modtaget kritik fra deltagere i samlinger, som påpeger, 

at reglen med at løfte 90 % i nogle tilfælde er urimelig. Hvad er vores holdning 

til dette? 

Det forventes at løfteren præsterer som aftalt med træneren og at der er 



løbende dialog med træneren omkring styrker, svagheder og 

træningsfremgang.  
 

- Registrering af påtaler og afbud til landsholdssamlinger – er uddelegeringen 

trådt i kraft? Har alle et dokument for deres landshold og en procedure? 

- Advarsler. 

Hver ansvarlig for det enkelte landshold registrerer disse og der samles 

sammen årligt. 
- Besvarelse af mails. 

På simple ting svarer den ansvarlige for landsholdet med Eliteudvalget 

som cc. Større ting debatteres i eliteudvalget og svares efterfølgende af 

formanden for udvalget. 
 

- Kapacitetsproblemer på samlingerne og løsninger på dette (evt. ekstra træner) 

Der søges om endnu en frivillig træner og herefter arbejdes der på løsning 

i henhold til den nye strategiplan. 
 

- Justering/tilføjelse af nye løftere i subjuniorprojektet. 

Udgangspunktet er at løfterne kontaktes, når de har præsteret af flere 

gange. Evt. henvendelser fra klubber og løftere bliver vendt i eliteudvalget 
 

- Er kravet om at have været i bruttotruppen i et år før international deltagelse 

for hårdt. Hvad er vores holdning hertil? 

Dette gælder kun for senior.   
 

- Nye udtagelseskrav (og evt. regler) 

Gennemgået under samskrivning af regler for eliteudvalget 
 

- Mad på samlingerne 

Der undersøges, hvad der tidligere er brugt på mad. Herefter findes der en 

løsning. 
 

- Diverse 

- Udtagelse VM-trekamp 

A-krav: 

Trine Bagger 

Jane Aaberg 

 

B-krav: Egenbetaling: forventeligt 1500,- 

Eva Buxbom 

Kathrine Bak 

Nicki Lentz 

 

I forbindelse med VM står Jørgen for nomineringer mm. Fly bestilles af 

KB/PA 



 
DM’er bør ligge minimum 70 dage før VM klassisk og EM Udstyr? 

Forslag sendes til stævneudvalget om muligheden for bedre at kunne 

bruge dette til kvalificering fra 2019. 

 
Henvendelse fra Løfter vedrørende udtagelse 

Henvendelse er noteret og deltagelse med i betragtning ved udtagelsen i 

December. 

 
Bonussystem for medaljer: 

Bonusser for medaljer i 2017 udbetales. 

 

Bonus kan bruges hos ER eller SPD. Faktura sendes til kasseren i 

forbundet 

 

Belønningssystemet revideres pr. 1. januar 2018. Dette skrives ind i regler 

for eliteudvalget. 

 

En løfter har meldt fra til NM efter nomineringen. Vedkommende skal 

betale udgifter forbundet har haft i forbindelse med den forventede 

deltagelse. Dette medfører ydermere en karantæne svarende til reglerne 

for at holde pause fra landsholdet. 

 


