Referat af eliteudvalgsmøde den 29/3-2021 – Virtuelt
Deltagere: Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Bjarte Vik Larsen, Peter Andersen, Jonas Møll og Jan Lyhne
Afbud: Annette W. Pedersen

1. Efter at have modtaget de udsendte spørgeskemaer retur, kunne udvalget erfare, at fire atleter trænes af
DSFs nuværende trænere. Dertil er der enkelte som trænes af eksterne trænere i bl.a. USA og Sverige, og de
resterende trænes af andre atleter og trænere i DSF regi.
Alle atleter, på nær syv, har besvaret de fremsendte skemaer, og ingen har for nuværende trukket sig fra
landsholdet, udover de der allerede på forhånd har meddelt deres afgang fra landsholdet.
De syv der mangler at returnere skemaerne snarest vil blive kontaktet og bedt om, hurtigst muligt, at
besvare skemaerne som er obligatoriske. I modsat fald kan det få konsekvenser.
Af de besvarelser der er modtaget har seks atleter givet udtryk for, at de ønsker at blive tildelt en personlig
træner.
Der afholdes snarest et virtuelt trænermøde, hvor trænerne i fællesskab får aftalt det fremtidige forløb og
ansvarsfordeling ift træningsopfølgning, m.m.

2. Atleter der er på landsholdet, vil kunne udtages til internationale mesterskaber i 2021 uden nødvendigvis, at
have opnået kvalifikationskravet, hvis deres form på udtagelsestidspunktet indikerer, at de ville kunne have
klaret kvalifikationskravet, eller at det vurderes, at ville kunne levere et resultat.
Atleter der skal deltage i VM klassisk i september/oktober får dispensation fra, at deltage ved DM klassisk i
september.

3. Der er enighed om, at kvalificerede atleter skal kunne deltage i flere kategorier (trekamp, bænkpres såvel
som klassisk og udstyr). Det er i hvert tilfælde et skøn som eliteudvalget foretager i samarbejde med atleten.
Spørgsmålet om økonomi – størrelsen på en eventuel egenbetaling - skal ligeledes afklares fra gang til gang.

4. Efter ansøgning fritages Oda Jensen for sine forpligtigelser på landsholdet, indtil hun har afsluttet sin
uddannelse og melder sig klar igen.

5. Der indkaldes til virtuel landsholdssamling den 17.-18. april som vil blive afholdt som et ”Teams møde”, og
hvor emnerne bl.a. vil omfatte DSFs værdisæt, den fremtidige landsholdsstruktur, stævnekalender 2021
m.m.
De respektive landshold pålægges at opdatere kontaktlister med de aktuelle trænere og atleters mailadresse
og mobilnr.
Tidsplanen er:
Lørdag d. 17.april kl. 10-13: Bænkpres & kl. 14.-17: Trekamp udstyr
Søndag d. 18.april kl. 10.-13.: Trekamp klassisk

6. Plan for landsholdssamlingen d. 26.-27. juni.
Lørdag d. 26. juni:
Kl.10.00-12.15: Træning Bænkpres
Kl. 12.15-13.00:Mødetid for trekamp (12.15) og frokost for både trekamp og bænkpres
Kl. 13.00-ca. 14.00: Oplæg
Kl. 14.00-18.00: Træning trekamp udstyr
Søndag d. 27. juni:
Kl. 10.00-13.30: Træning trekamp klassisk
Kl. 13.30-14.00: Frokost
Kl. 14.00-15.00: Oplæg

7. I henhold til kravet om at løfte +90% og, for udstyrsløftere, løfte i udstyr, blev det fastslået, at dette krav er
gældende, hvis atleten ikke, forud for samlingen og med begrundelse, har meddelt sportschefen, at han/hun
afstår fra den tunge træning. Det er trænerne der forud for trænings samlingerne beslutter, hvilke
belastninger atleterne forventes at træne med ifm den respektive samling.

8. Der blev fremlagt eksempel på et iværksat initiativ i den klassiske landsholdstrup, hvor atleterne har
tilkendegivet deres holdning til, hvordan der skabes et godt og frugtbart miljø og fællesskab omkring
landsholdet. Og der var enighed om, at iværksætte en lignende proces, med afsæt i de tilbagemeldinger der
fremgår af spørgeskemaerne som landsholdene har fået udleveret. Bl.a ved at tage emnet op i forbindelse
med en landsholdssamling.
Der var enighed om, at betydningen af, at præsentere landsholdsløftere (og trænere) på de sociale medier,
bl.a. med billeder CV etc. ikke bør undervurderes, og derfor skal vægtes fremover.
Mulighed for træningssamlinger i Sverige, hvor DSF har kontakt til Eleikos testcenter og hvor der er mange
varierede muligheder for træning, sociale arrangementer og fællesskab skal udnyttes.

9. Under eventuelt blev udarbejdelsen af den fremtidige trænerstruktur og det medfølgende belønningssystem
diskuteret.
Der var enighed om, at afvente en udmelding fra bestyrelsen om den endelige økonomiske ramme.
Næste møde: tirsdag d. 18. maj kl. 19.00

