Dagsorden til møde i Eliteudvalget under DSF
Sted: ”Virtuel” på Messenger
Tid: lørdag d. 19. december 2020 klokken 10.00
Deltagere: Klaus Brostrøm, Mathias Kristiansen, Annette Pedersen, Peter Andersen, Andreas Klug,
Jørgen Rasmussen og Jan Lyhne
Referent: Jan
Dagsorden:

1.

Bruttolandshold 2021 1.halvår Justering af bruttolandshold/størrelse på bruttolandshold.
Landsholdets værdisæt udsendes til bruttotruppen
Atleter som ikke har opnået elitekrav skal, for at bibeholde deres plads i truppen, klare
kravet ved DM stævnerne i 2021
Budget 2021 Planlægning af budget 2021.
Eliteudvalget forventer, afhængig af Covid 19 udviklingen, at stille med deltagere til alle
EM/VM klassisk og udstyr, trekamp og bænkpres. Muligheden for også at deltage i WEUC
overvejes, igen afhængig af Covid 19 udviklingen.

2.

Kvalifikationskrav 2021 Kvalifikationskrav i de nye vægtklasser.
Jørgen har udarbejdet opdaterede kvalifikationskrav som er gældende fra 2022, men som
skal opnås i løbet 2021.

3.

Udtagelse til kommende stævner
Eliteudvalget forventer, at stille med deltagere til alle EM/VM klassisk og udstyr, trekamp
og bænkpres. Udtagelser bliver foretaget på baggrund af resultater opnået ved DM 2021.
Krav opnået i perioden fra 1/1-2019 til d.d. er gældende for sæsonen 2021 med den
tilføjelse at eliteudvalget/den landsholdsansvarlige kan kræve et stabilitetsresultat indfriet
ved et stævne efter aftale.

4.

Landsholdstøj og udstyr. Hvad gør vi i forhold til Tian?
Klaus kontakter Titan (Pete Alaniz) og meddeler at Deadline for indgåelse af en bindende
aftale mellem Titan og DSF er primo januar 2021.

6.

Brug af kraftcenter.
Udvalget forventer at afvikle samlinger i både Horsens og Rødby i 2021. Som udgangspunkt foreslås 1. og 3. samling henlagt til Rødby, og 2. og 4. samling i Horsens.

5.

Ansættelse af Sportschef/ landstræner.
Udvalget debatterede udkastet til jobopslaget som Peter har udarbejdet. Eventuelle behov
for korrektioner og tilføjelser blev gennemgående diskuteret. Der var generel enighed om,
at Jobopslaget skal formidles bredt ud, både nationalt og internationalt.
Peter tilpasser opslaget til, at stillingen som udgangspunkt er en 37 timers stilling og at
stillingen ønskes besat efter aftale.

6.

Værdisæt opdatering og tilpasning af DSF værdisæt
Peter har udarbejdet et udkast til et opdateret værdisæt, som blev diskuteret med deraf
følgende tilføjelser og ændringer. Værdisættet skal udsendes og implementeres i 2021

7.

Forslag om head coach har 75 euro med til internationale stævner
Hvis en situation medfører behovet for en protest ved et internationalt mesterskab, er det
hensigtsmæssigt, at head coachen altid har kontant €75 som reglerne foreskriver ved
indgivelse af protest. Denne regel håndhæves sjældent, men da det kan ske, er det vigtigt,
at head coachen er ”klædt på” til at indgive en påkrævet protest på vegne af en dansk atlet.
Headcoach vil fremadrettet få 75 euro med til dette.

8.

Eventuelt
Intet at bemærke

