Referat af eliteudvalgsmøde lørdag d. 16/2-2019 i Horsens
Tilstede:
Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Andreas Klug, Peter Andersen, Jan Lyhne, Annette W. Pedersen

1. Landsholdsdragter. Andreas kontakter en potentiel leverandør for at forhøre om muligheden for at
indgå en aftale om fremtidig, og snarlig, levering af landsholdsdragter bestående af, overdel,
underdel, t-shirt og taske til forbundets landshold.
Der etableres et centralt lager for alt udstyr der vedrører landsholdene.
Udstyr der uden beregning udleveres til landsholdsatleter tilhører DSF i 12 mdr. fra udlevering. Hvis
atleterne gennemfører perioden, overgår udstyret som deres personlige ejendom.

2. Titan-aftale. Titan har meddelt, at de agter at videreføre sponsoratet med DSF. Udstyret vil blive
leveret fra Titan til en dansk forhandler som herefter vil videredistribuere sponsorudstyr til DSF.
Der vil blive taget kontakt til Titan når en verserende sag, om kort tid er afsluttet af forbundets
advokat.

3. Udtagelser. Jonas og Nicki, de nytiltrådte trænere for DSF klassiske landshold, har henvendt sig til
eliteudvalget med deres indstilling til udtagelser til VM i Helsingborg.
Følgende atleter er på baggrund af indstillingen, og de gældende regler for udtagelse,
forhåndsudtaget:



Matti Christensen



Joachim Jørgensen



Anne Karlsen



Emma Arusyak Badalyan



Caroline Stougaard



Ole Sørbø Borup.

Eliteudvalget beslutter samtidig, at hvis trænerteamet, blandt de øvrige atleter i truppen, finder at
der er potentielle atleter, ud over de forhåndsudtagne, som vil kunne klare VM-A eller B krav ved
DM Klassisk, kan de indstilles provisorisk til eliteudvalget, hvorved de kan blive registreret i
forhåndsnomineringen til VM som skal foretages før DM Klassisk afvikles.

4. EM 2020 (EPC). Eliteudvalgets målsætning for EPC 2020 er, for kategorierne seniorherrer og damer,
som udgangspunkt at stille med det stærkest mulige hold ift nationskonkurrencen. Det betyder, at
det vil blive vægtet højt, at udtage i vægtklasser der er størst pointpotentiale i. Som det er almen
praksis ved internationale mesterskaber på hjemmebane, vil landsholdet kunne suppleres med
”Wild Cards” som kan tildeles atleter der deltager ved DM udstyr 2019.

5. Elitestrategi. DSFs elitestrategi blev grundigt drøftet og relevante justeringer og opdateringer
debatteret. Der vil i løbet af de kommende måneder blive udarbejdet en opdateret elitestrategi
som vil være gældende fra d. 1/1-2020 og frem til og med 2025.

Side 2

6. Eventuelt.


Peter Andersen forelagde muligheden for et samarbejde med Teknologisk institut som har
udtrykt interesse for at afprøve forskellige træningsmetoder og nye teknologiske
muligheder på DSF landsholdene i forb. med landsholdssamlinger



Peter Andersen forelagde endvidere muligheden for at Eliteudvalget, i samarbejde med
breddeudvalget arrangerer en workshop med Mike Tucherer. Der arbejdes på at finde en
weekend i august, som Peter herefter præsenterer for Mike Tucherer.



Peter Andersen henstillede til, at de påkrævede ”Netværksmøder” indarbejdes i de
eksisterende landsholdssamlinger.



Eliteudvalget opfordrer bestyrelsen til at indkøbe plaketter, vimpler, ellers lign. som
fremover skal bruges som gave til værter ved internationale mesterskaber som DSF
deltager i.



DSFs nye klassiske trænerteam, Jonas og Nicki, samt Gorm, assisterende træner på udstyrs
landsholdet, fremsender til eliteudvalget billede (foto) samt en kort præsentation af dem
selv (min. 8-10 linjer), hver i sær, til offentliggørelse på DSFs hjemmeside og facebook

7. Næste møde lørdag d. 15. juni kl. 10.00

Jan Lyhne
Sekretær E-Udvalget

