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Tid 15. februar 2012 

 

Sted:  Åbyhøj 

 

Deltagere Frank Lambreth  FL  

 Lars Fonnesbek  LF  

 Thor H. Pedersen  THP 

 Palle Nielsen PN 

 Niels Hansen  NIH - (ref) 

  

 

Afbud  Andy Nielsen AN - (Aktivrepr)  

 Glenn Juhl GJ 
 Kim Tønder KT 

 Szymon Kougut SK 

 

  

 

1. Opfølgning på sidste referat 

PN Vedr. Budgetopfølgning vil vi få tal fra Lene kvartalsvis 

TD har i øvrigt ønske om større indsigt i vores budget, hvilket vi på denne måde kan 

efterkommer 

FL Den planlagte internationale samling i marts blev desværre ikke til noget da en række 

nationer meldte afbud  

1A. Personsager 

ref Lukket punkt 

2. Orientering om OL-truppens kalender 

ref Truppen tager til Ukraine i næste uge (Mark, Håkan og Anders) 

Truppen vil være med på samlingen i Herning i Påsken 

Som udgangspunkt kan deltage de ved DM, som deres kalender ser ud lige nu. 

3. - 5. Team 2020 

Ref For at imødegå evt. konflikter vedr. det nystartede Team 2020 og indføre medlemmerne i 

eliteudvalgets og DB’s elitepolitik er det nødvendig med en række tiltag 

 Klubbesøg: 

I løbet af foråret gennemføres en række klubbesøg. Klubbesøget vil dels bestå af et 

træningspas hvor klubberne vil få inspiration til den daglige træning dels et møde med 

klubtræner og klubbestyrelse med flg. Emner:  

- Økonomi i form af egenbetaling for team 2020’s aktiviteter 

- Udtagelses kriterier 

- Information vedr. privattegnede sygeforsikringer (hurtig behandling ved skader) 

- Vægt politik  

 Kostvejledning 

Ved samlingen i Herning i påsken informeres om kost og drikkevaners betydning i 

forbindelse med maksimal udbytte af træningen. Foredragsholder Frank L. 
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3 - 5. team 2020 

 Informationsstand 

Ved ÅrhusOpen åbner Thor og Frank en ”stand” vedr. Team 2020, hvor alle kan stille 

spørgsmål til vedr. Team 2020  

THP Team 2020 er kommet godt fra start, og de har generelt en god træningsmoral ved 

samlinger. 

De første ”aspiranter” forventes optaget i truppen i forbindelse med samlingen i Herning i 

Påsken 

6. Påskesamlingen i Herning 

THP - Der er bestilt 50 pladser på vandrehjemmet 

- Nordmændene kommer som forventet, der er dog stadig lidt uklarhed vedr. transport 

- Egenbetalingen sættes til 1.000 kr pr mandag 

- Da cadetterne weekenden før har været til stævne i Polen, forventes de ikke at deltage 

ved påsketurneringen i Holland 

- Glenn er på som holdleder 

7. Elitepolitik 

 Med udgangspunkt i vores udkast til elitepolitik fra sidste møde prioriterede vi 

indsatsområderne vha. princippet i et ”Værdi kompas” med nyttegrad og realiserbarhed. 

Se bilaget 

 Med udgangspunkt i resultatet blev flg punkter udvalgt: 

 8.  Der arbejdes målrettet med at opstarte et kræftcenter i Thrott  

 - oplægget er træning hver uge (mandag eller onsdag) og med gæstetræner ca en gang 

i måneden. 

 8A. Kommunikationen vedr. team 2020 optimeres ved ”informationsstand” i forbindelse 

med ÅrhusOpen 

Klubbesøg hos klubber der har brydere tilknyttet team 2020 

 11. Hurtig i gang efter skader, kan forholdsvis nemt realiseres ved at de aktive tegner en 

privat sygeforsikring. 

Palle har en god kontakt ved Tryg, og emnet tages med på klubbesøgene 

8. Evaluering af de Svenske Grandprix stævner 

 Den obligatoriske observation på stævnestedet bortfalder, men seniorerne opfordres til 

stadig at deltage. 

De vil dog stadig fungere som et ”udstillingsvindue” og der vil stadig være fokus på hvem 

der deltager og deres resultater. 

9. Status ATK 

 Udvalget er etableret med Frank L som formand og Niels som webmaster samt Michael 

Yde, Morten A Hansen og Peter Jensen. 

 Ansøgning til Team Danmark om støtte på 200.000 kr er udfærdiget og sendes ret hurtigt 
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10. Næste møde 

 Torsdag d. 5 April kl 09 til 12 i forbindelse med samlingen i Herning 

11. Evt 

THP Hvis vi stiller med alle 4 OL-kandidater ved sidste OL-Kval kræver det at vi har en 

dommer med (hele ugen). 

Lars aftaler med Lütfy 

THP Der er en chance/risiko for at vi skal stille med brydere ved Golden Granprix i Baku i 

september pga. resultaterne fra Ungarn 
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Bilag - Værdikompas elitepolitik: 2013 - 2016 
 

Emner for elitepolitik Nyttegrad Realiserbarhed 

1. Medvirke til at skabe et professionelt og internationalt 
konkurrencedygtigt miljø for de bedste brydere i landet. 

Høj Lang tid 

2. 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. 

Præmis 

3. 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. 

Høj Kort 

4. Fokusere på at forbedre rammerne for, at et optimalt samarbejde 
mellem eliteklub og elitetræner kan fungere i hverdagen. 

Mellem Tager tid 

5. Skabe konkurrence i de fleste vægtklasser, få flere seniorer på højt 
internationalt niveau. 

Høj Tager tid 

6. Implantere ATK ude i klubberne, så vi sikrer os at vi stadig kan begå 
os på højt internationalt niveau i fremtiden. 

Lav Tager tid 

7. Optimere forholdene for vores nye ungdomstrup ”team 2020”. Høj 
Tager tid 

(Økonomi) 

8. Opstarte to velfungerende kraftcentrer (et i Jylland og et på 
Sjælland). 

Høj Kort tid 

a. Kommunikation til klubber Høj Kort tid 

9. Sparring, samlinger og stævner på allerhøjeste internationale 
niveau 

Høj 
Tager tid + 
Økonomi 

10. 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. 

Mellem høj 
Mellem 

realiserbar 

11. Mulighed for hurtig behandling ved skader, mental træning Høj 
Realiserbar 
vha. privat 
forsikring 

12. Midler til at kunne gennemføre den mest optimale 
sæsonplanlægning.  

Høj Dyrt 

13. 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 

Lille Realiserbar 

14. Karrierer afvikling + videreuddannelse Lille  Realiserbar 

 


