Referat af Eliteudvalgsmøde – December 2011
Tid

16. dec. 2011

Sted:

Åbyhøj

Deltagere

Frank Lambreth
Lars Fonnesbek
Thor H. Pedersen
Szymon Kougut
Palle Nielsen
Niels Hansen

FL
LF
THP
SK
PN
NIH - (ref)

Afbud

Andy Nielsen
Glenn Juhl

AN - (Aktivrepr)
GJ

Kim Tønder

KT

1. Opfølgning på sidste referat
PN

Vedr. trænerbemanding af regionale drengesamlinger i øst indgår Ryszard sammen med
Lars og Kell

2. Prioritering af dagsorden
ref

Der er ingen ændringer til dagsordenen

3. og 4 Orientering om budget og budgetplanlægning - behov for ændringer
FL

De pålagte besparelser på 100.000 kr er prioriteret af landstrænerne og fremgår af bilaget

FL

Der har fra bestyrelsens side stillet spørgsmål til kommunikationen i EliteUdvalget.

Thp

Budgettet bør lægges mere ”pessimistisk”, således der er plads til uforudsete udgifter.
Især rejseudgifterne kan svinge meget.

Nih

Det er fint at hele eliteudvalget er medbestemmende vedr. de overordnede rammer og
prioriteringer. Udfra dette ligger træner og formand detailbudget, hvor det ikke er
nødvendig at udvalget er samlet.

ref

Vedr. budgetopfølgning undersøger Palle om vi kan få nogle tal fra Lene

Niels Hansen
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5. team 2020
Håndtering af forældre og klubber i opstartsfasen
Informationen til forældre skal være tydelig
For brydere der er på prøve er forventningerne til 100% deltagelse i alle aktiviteter lidt
”løsere” end når de bliver endeligt optaget
Præcisering af forventninger til både aktive og forældre lægges på hjemmesiden i
forlængelse af opstartssamlingen
SK

Vi skal huske at tage hensyn til dem som ikke bliver udtaget

6. Bemanding af stævner
Generelt:
 Der er penge at spare ved at bestille billetterne i god tid
 THP spørger selv dommerudvalget om der skal bestilles til dommerne
 Brydere og trænere foretrækker at rejse alene uden bestyrelsen
 OL kval planlagt efter ”worst case scenario”
GrandPrix - Ungarn
EM - Serbien
OL kval - Bulgarien
OL kval - Kina
OL Kval - Finland

Szymon + 3
Szymon, Glenn, Frank + 3
Szymon, Thor + 3
Szymon, Frank + 2 (Szymon og brydere rejser direkte fra Bul,
mens Frank kommer til Kina onsdag eller torsdag)
Szymon, Thor + 4

7. Talentbegrebet
Talentbegrebet kan beskrives og udvikles efter forskellige teorier. Tre af disse var vedlagt
dagsordenen:
 Talentet udvikles i et domæne
 Talentet kan optrænes (10.000 timer)
 Talentet skal drives af en indre motivation

8. Tiltag
a)

Elitepolitik
Udkast til elitepolitik vedlagt referatet

b)

Professionalisme






Eliteudvalg, leder og trænere skal også virke som rollemodeller, ved at vi ”har styr på
sagerne”
Der skal være en ”sund distance” mellem de aktive og træner/ledere - ved at vi agere
professionelt
Eliteudvalget skal være mere synligt for de aktive
Der skal være en rød tråd helle vejen gennem udvalget - ved at vi kommunikere det
samme til de aktive
Som ledere og trænere skal vi huske at evaluere os selv på samme måde som vi
evaluere de aktive.

Niels Hansen
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c) Elite udvalget ansvarsområder
Fremsendes hurtigst muligt og lægges på hjemmesiden
d) Kraftcenter-beskrivelse




Et kraftcenter skal være en ressource stærk base for regionen
Et kraftcenter kan f.eks. tilbyde supplerende træning for klubber i regionen
Et kraftcenter kan arrangere erfatræf for dommere og trænere

Kraftcenteret skal drives af klubben men med støtte/opbakning fra DB.

10. Næstemøde
Onsdag d. 15. februar kl 15:00 i Århus

10. Eventuelt
FL

Vi mangler lokaler til international samling i marts for 70 brydere !!

Ref.

Muligheder: Lalandia i Billund eller Hotel Falster

Niels Hansen
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Bilag - Udkast til elitepolitik
Vision, mission og mål
DB’s målsætningen for elitearbejdet i olympiaden 2013 til 2016.
Hvert år at have 2 brydere i medaljekampe ved VM, EM eller OL, hvoraf én skal være medaljetager
Eliteudvalget vil:
 Medvirke til at skabe et professionelt og internationalt konkurrencedygtigt miljø for de bedste
brydere i landet.
 Sikre, at rammerne, økonomien og aktiviteterne er afbalanceret i forhold til målsætningen.
Arbejde med at udvikle og uddanne elitetrænere og eliteledere i samarbejde med klubberne.
 Arbejde med udvikling og uddannelsesplaner, samt sikre at elitetrænerne får international erfaring
og bliver sparret så de er up to date med det sidste nye.
 Fokusere på at forbedre rammerne for, at et optimalt samarbejde mellem eliteklub og elitetræner
kan fungere i hverdagen.
 Skabe konkurrence i de fleste vægtklasser, få flere seniorer på højt internationalt niveau.
 Implantere ATK ude i klubberne, så vi sikrer os at vi stadig kan begå os på højt internationalt niveau
i fremtiden.
 Optimere forholdene for vores nye ungdomstrup ”team 2020”.
 Opstarte to velfungerende kraftcentrer (et i Jylland og et på Sjælland).
For at sikre at vores målsætning holder, kræves der følgende:
 Sparring, samlinger og stævner på allerhøjeste internationale niveau
 Struktureret træningsplan således at der i trænes 7 til 13 gange ugentlig, hjælpe de aktive med at få
en struktureret hverdag (arbejde/skole/mad/søvn), så de kan holde fuld fokus på deres træning.
 Mulighed for hurtig behandling ved skader, mental træning
 Midler til at kunne gennemføre den mest optimale sæsonplanlægning.
 Træneruddannelse – Hente inspiration via udenlandske træningslejr eller internationale stævner på
højt niveau, samt komme til foredrag i TD regi og hører om de sidste nye updates som kan gavne
vores hverdag
 Karrierer afvikling + videreuddannelse

Niels Hansen
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