
  Referat af eliteudvalgsmøde d. 29/6-2011 i Thisted 
 

 Tilstede: Helge Laursen, Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Niels Stærkjær og Jan Lyhne 

 

1. Retningslinjer for udtagelse og tilmelding.  
For at undgå misforståelser og modstridende oplysninger , besluttede udvalget at der 

fremover gælder følgende: 

 Landstræneren indstiller atleter til udtagelse. Eliteudvalget foretager den endelige 

udtagelse på baggrund af landstrænerens indstilling, og øvrige faktorer som økonomi 

udtagelses krav m.m. 

 Udtagelser og tilmeldinger cleares internt i udvalget inden offentliggørelse og 

effektuering. 

 Økonomisk ansvarlig på rejser i udlandet er teammanagerne eller i subsidiært 

træneren. Den økonomisk ansvarlige varetager nødvendige betalinger som ikke er 

foretaget på forhånd, før afrejse. 

 

2. Udtagelser til mesterskaber i 2011. 
 

 EM Bænk i Tjekkiet: 

Maj Rames, Mikkel Sørensen, Allan Riis, Thomas Jul Sørensen og Tonni Jensen 

Træner Jacob Stegelman og Bertel. Da Bertel forventes at deltage i WEUC og/eller 

VM trekamp, er det ikke afklaret om han også kan/vil deltage i EM bænk, da han i år 

har deltaget i VM bænk, men endnu ikke har deltaget ved trekamps mesterskaber. 

Hvis Bertel ikke deltager i VM bænk er  Niels Stærkjær substitut. 

Transport: Bil    

Budget: kr. 35,000 

 

 VM Subjunior og Junior i Canada: 

Lasse Ahrendsen, Jacob Beermann, Casper Futtrup, Jesper Mikkelsen 

Træner og teammanager: Jesper O. Nielsen 

Where abouts skal udfyldes af atleterne og medsendes den præliminære tilmelding 

Transport: Fly 

Budget: 45,000 

 

 WEUC i Holland: 

Morten Rasmussen, Nicolai Dahlin, Danny Iversen, Kim Dahl.  

Reserver: Louis Preuthun og Henrik Nielsen. Én af de to reserver vil blive endelig 

udtaget til holdet efter en vurdering af landstræneren. Det er muligt, at kvalificere sig 

til VM qua opfyldelse af VM kravene 

Træner Jesper  og Bertel. Teammanager Helge 

Transport: Bil 

Budget: kr. 20,000 

 

 VM i Tjekkiet: 

Anette W. Pedersen, Eva Buxbom, Mathias Kristiansen (1), Michael Jensen (2), 

Sune Bak (1) 

Reserve: Lise Ejlertsen (3).  



     Side 2. 

 

(1)=  Eva, Michael, Mathias og Sune har ikke klaret kravet til VM. Men da udvalget  

        allerede nu har besluttet at der i 2012 i Puerto Rico næppe bliver dansk         

        deltagelse, og at der under ingen omstændigheder givet dispensation for krav,  

        blev det besluttet, at sende et større hold. 

 

(2)    Michael Jensen udtagelse er betinget af ,at han stiller op i 93 kg klassen, da  

         udvalget er den overbevisning at det er i den klasse han vil gøre sig bedst, da  

         han har haft svær ved at ”fylde” 105 kg klassen ud, og kun har vejet 3-4 kg 

         over vægtklasse grænsen ved de seneste stævner 

 

(3) Lise vil blive endelig udtaget, hvis hun til JM klarer et godkendt squat på  

        minimum 175 kg, og derved overbeviser udvalget om, at hun kan indfri  

        forventningerne til hende, og gennemføre en trekamp i internationalt regi. 

        Træner: Jørgen og Bertel.  

        Transport: Bil 

        Budget: kr. 35,000 

 

3. Ny Team DK konsulent. 

Selvom DSF p.t. ikke nyder godt af økonomisk støtte fra Team DK, er det væsentlig at 

opretholde en konstruktiv dialog med henblik på fremtiden. Fra 1. august får DSF ny Team 

DK konsulent, og eliteudvalget vil snarest herefter tage kontakt til den ny, og endnu 

ukendte, konsulent. 

 

4. Nye atleter i bruttotruppen. 
På opfordring fra Bertel blev det besluttet at indlemme Kasper Egebo fra Sportshøjskolen i 

brutto truppen for trekamp. Ligeledes bragte Niels Stærkjær 2 juniorer i forslag. Om de skal 

indlemmes vil blive afgjort i samarbejde med Kim og Jesper. 

 

5. Indkøb af PC + Digital Kamera 
Der var udbredt enighed om, at rapporter og billeder fra internationale mesterskaber er af 

betydning for både DSFs hjemmeside og de mange medlemmer af forbundet, og andre 

interesserede som følger vores atleter.  

Derfor var der også enighed om, at teammangeren er ansvarlig for, at der rapporteres hjem. 

Om det er teammanageren selv, træneren, eller atleter som varetager opgaven er uvæsentligt, 

bare der kommer rapporter og billeder hjem mens det hele står på. Og for ikke at komme i 

den situation, at en teammanager ikke råder over en PC ”on location” indkøber forbundet en 

mini PC og et kamera som kan følge landsholdene til mesterskaberne .  

Udgiften til PC og kamera tilskrives bestyrelsen/administration 

 

6. Næste møde. 
Eliteudvalget besluttede fremover at afholde møder hver 3-4 md. og næste mødedato blev 

fastlagt til fredag d. 14. oktober 2011 kl. 10,00 i Thisted, hvor der bl.a. vil blive arbejdet  

på et mere specifikt regelsæt for eliteudvalget 

             

 

            Referent Jan Lyhne 


