Referat af Eliteudvalgsmøde – April 2011
Tid

3. april 2011 kl. 09:50

Sted:

Dortmund

Deltagere

Frank Lambreth
Lars Fonnesbek
Thor H. Pedersen
Erik Nyblom
Glenn Juhl
Niels Hansen

FL
LF
THP
EN
GJ
NIH - (ref.)

Afbud:

Andy Nielsen
Freddy Viholt

AN - (Aktivrepr)
FV

1. Opfølgning på referat af 10. januar 2011
LF

Drengesamlinger i region vest:
Der er afstemt forventninger og samlingerne køre efter planen
 Trænerteam: Lars Fonnesbek, Brian Jørgensen og Kell Christensen
 Samling d. 16. april i Århus
 Opstartssamling i August-september som en ”overlevelsestur”

2. Prioritering af dagsorden
Ref.

Vi arbejder efter fremsendt dagsorden

3. Samling i april for team 2016 + senior i Herning
Thrott kører nordmænd til og fra Billund
Overnatning + forplejning er aftalt
GJ er holdleder – mange løse opgaver: holde tidsplan aht. vandrehjemmet, isposer osv.,
THP
EN

Hernings brydelokale er for lille og 2 separate lokaler er ikke optimal løsning.
Holdlederrolle: Især opmærksom på tidsplan vedr. spisetider

4. Weekend-samlingen 1.-3. juli for alle landshold
LF

Foregår i Århus
Ca. 20 deltagere
2 overnatninger på vandrehjem
evt. lille problem vedr. transport fra vandrehjemmet til Throtts lokaler

Niels Hansen, redigeret af Frank L
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5. Bemanding af stævner
Alle forespørgsler vedr. udtagelser til stævner skal gå direkte til Frank L
a)

23-27 juni EM Junior, Serbien. Træner Thor/ Holdleder Lars Fonnesbek
Deltagere: 4 aktive + dommer

b)

8-11 juli GP, Spanien. Træner Ryszard/ Holdleder Glenn Juhl - kun ved stævnet samt ved
opstart af efterfølgende samling
Deltagere: VM kandidater - 4 aktive
THP sørger koordinere samarbejde med spanierne

c)

24-28 juli VM Junior, Rumænien. Træner Thor/ Holdleder Lars Fonnesbek
Deltagere: 3-5 aktive

d)

5-7 august, Rumænien. Træner Ryszard/ Holdleder: Glenn Juhl – kun ved stævnet samt
ved opstart af efterfølgende samling
Deltagere: VM kandidater - 4 aktive

e)

9-12 august EM Cadet piger, Polen. Træner/ holdleder Henrik Stuhr
Deltagere: 1 aktiv, hvis Ida Stuhr bliver udtaget

f)

11-15 august EM Cadet, Polen. Træner Thor/ Holdleder?
Uafklaret

g)

10-14 september VM senior, Tyrkiet. Trænere Ryszard og Szymon Kogut / Holdleder
Frank L
Deltagere: VM hold – max. 3 deltagere

h)

3-10 juni Samlingen i Finland. Træner: Thor/ Holdleder: Glenn Juhl

6. Præstationsfremmende tiltag
Ref.

Der er åbnet en ”Gråzone” for brug af præstationsfremmende midler, som bl.a. anbefales
af Team Danmark.
DB’s dopingpolitik trænger derfor til en opdatering.




Det er OK at bruge præstationsfremmende midler som sidste step – efter optimal
træning, optimal kost, søvn osv.
Ordningen skal være let at administrere
Der skal være faktuelle oplysninger om brug og effekt

LF



OK – det skal gøres klart at man ikke kan ”snyde” sig til en god form

NIH



Risiko for en glidebane blandt drenge/ungdom

LF



Aldersgrænse på 18 år, såfremt andre muligheder er udtømt – søvn, kost osv.

FL

Beslutning
FL laver udkast til ny politik, som tages med til DB´s bestyrelse
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7. Talentstruktur
Ref.
EN

Der tages udgangspunkt i ”Talentstruktur m. Franks kommentarer 2011.02.23”




Navne bør undgås, ellers vil dokumentet hurtigt blive forældet
Ellers en god strategi med præcise formuleringer
Vedr. Kell´s mail: intensionen er god, men der bør tages udgangspunkt i hvad vi
har og hvad vi magter.

Trænere for talentsamlingerne færdiggør dokumentet

8. Et kraftcenter nr.2
FL




Har holdt møde med Thrott og forelagt dem ideen
Har forelagt det bestyrelsen, som vil stille krav til projektbeskrivelser

LF



Kraftcenteret bør drives på klubniveau for at der kan skabes et ejerskab af
projektet

9. Professionalisme
FL

Forberedelserne til dette EM har ikke været præget af professionalisme blandt de aktive.
Der er et åbenlyst behov for at afstemme forventninger mellem de aktive og DB.
Ved samlingen i Herning pålægges aktivrepræsentanten, at holde et møde med de aktive,
hvor de aktive helt præcist beskriver deres forventninger til DB.

EN

Der findes en sådan beskrivelse fra tidligere.

10. Næste møde
Herning den. 21. april kl. 19:30
Eliteudvalget spiser med sammen med de aktive

11. Eventuelt
Glen Juhl indtræder i Eliteudvalget - glennjuhl@hotmail.com
THP

EN

EU medlemmernes arbejdsopgaver
Får for mange løse opgaver – vil meget gerne arbejde i udvalget, men ønsker bedre
planlægning.
Mange småting kunne ordnes, hvis THP kom med som CC på mails til de aktive,
hvormed han kunne følge op på småting i god tid.
Påtænker at neddrosle arbejdsindsatsen i udvalget, men fortsætter indtil R-mødet.
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