DGF’s eliteudvalg 4. juni 2013
Brøndby 17.30-20.30

Deltagere: Bo Zierau, Henrik Bertelsen, Mads Sejerøe, Marianne Hulgaard, Max Andersen,
Mia Mynster, Peter Jensen
Fraværende: Niels Jensen, Ralf Petersen, Flemming Kaas, Tina El-Dabagh (Marianne
Hulgaard substitut)
Mødeledelse: MS, Referat: HB/MS

Referat
1. Velkomst og en bid mad ☺
MS bød velkommen og beklagede at mødet i sin tid blev udsat.
2. Status ungdomslejr 2014
HB orienterede om status fra styregruppen, som nu består af Jacob Cramer (SG), Lene
Christiansen (VIK) og HB
HB orienterede om at der ikke var indkaldt til Møde 1. Ikke alle Elitesektioner havde meldt
kontaktpersoner tilbage til EU. HB indkalder snarest, alle elitesektioner skal stille med min. 1
person.
Overordnet status på projektet er, at projektet kører og vi satser på sommer 2014 i SG nye
Gymnastikhal i Svendborg. Dette er ikke optimalt for IG, men der var enighed om, at det nok
skulle gå med udvalgte redskaber.
3. Budget
Fordelingsnøglen 16 (Punktet vedr. det nye år i det rullende budget)
Ikke alle elitesektioner havde sendt resultater. MS gennemgik fordelingsnøglen.
Fordelingsnøgle (Evaluering af brugen af fordelingsnøglen indtil nu)
MS: Nævnte flg. problemstillinger;
•

Er der en minimumsgrænse for kvaliteten (målt i antallet af deltagere og/eller
deltagende lande)?

•

Grundtilskud til KIG og MIG (i stedet for IG)
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•

Problematik vedr. U21

PJ: Vigtig at gymnasterne stiller op der hvor de hører til aldersmæssigt.
Deadline for evt. ændringsforslag til bestyrelsen 1. september. Emnet tages op ved samme tid
næste år.
Kvindelige profiler
3 projekter tilgået EU – fra TUES, TRES og KES
Diskussion om 2 modeller:
•

Model A – alle 3 projekter med ansøgning om tilskud på fx 60.000 altså i alt 100.000 (fx som
del af VM på hjemmebane)

•

Model B – 2-3 OL testevent emner + smal VM på hjemmebane satsning
o

Mulighed for at skaffe kommercielle midler evt.

FKN udtrykte: Skitser alle 3 projekter evt. ved at indarbejde udgiften i et arrangementsbudget (VM
trampolin og tumbling) eller yderligere støtte fra TD eller via sponsorater med hjælp fra Trine Bay.
PJ: Vigtigt at satse på kontinuiteten.
MS fremsender motiveret projektansøgning til forbundsledelsen
4. Evaluering af den politiske og administrative elitestruktur
MS gennemgik de overordnede linjer i oplægget til ny elitestruktur. FKN orienterede kort om
processen.
5. Temadrøftelse:
Optag af nye gymnastikarter i DGF’s elitesatsning/-budget – Brainstorm om objektive kriterier
+ Hvordan kan eliteudvalget hjælpe bestyrelsen med at træffe kvalificerede beslutninger?
HB pointerede de nuværende kriterier:
•

2/3 princip

•

Organiseringsform

•

Landshold

PJ: problematiserede det, at der ”følger penge med”. Det må ikke kun være til grundtilskuddet. Pas
på udvanding af satsningen.
PJ: De generelle økonomiske midler MÅ ikke falde, hvis der skal bevares en linje i arbejdet
FKN: Ikke kun et spørgsmål om at få nye ind, men også hvornår man ryger ud.
BZ: Der var stor vilje til at samarbejde og fællesånd da vi etablerede fordelingsnøglen.
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BZ: BZ foreslår, at ikke-UEG,-FIG,-IOC organisationer som det første bør indpasses i sportslig
klassificering i fordelingsnøglen. - Vi mangler viden om, hvorvidt de forskellige
organisationer/forbund er sammenlignelige. Skal der evt. nedsættes en mini-arbejdsgruppe?
FKN: Lad os evt. lære af atletik eller svømning
MM: Hvad hvis ikke støttede gymnastikaktiviteter opstiller sammenlignelige kriterier?
PJ: Vil DGF satse på større bredde i elitearbejdet – altså have et mål om at have flere
gymnastikgrene med i elitesatsningen?
MM: Hvad skal vi forklare vores medlemmer?
MS: Mange discipliner eller eliteoptimering, vækst i forhold til eliteudvikling?
MA: EU skal komme med et konkret oplæg og ikke sende aben videre til bestyrelsen som har
mange andre prioriteter.
EU arbejder frem imod at:
1. få nedsat en arbejdsgruppe
2. få arbejdsgruppen til at udarbejde kriterier
Ex på arbejdsspg til gruppen:
-

Hvilke mål er vigtigst?

-

Hvornår er hovedmålet vækst og udvikling?

-

Hvornår er det eliteoptimering?

-

Er alle medaljer lige meget værd? Eller hvilke er mere værd end andre?

Mødeplan 2013
29. august i Odense (tors)
14. november i Brøndby (tors)
Evt.
PJ: Spurgte til hvorfor vi i DK er markant bedre til at træne mænd end kvinder, emne for et tema
for næste møde. MS har stafetten.
Således opfattet og forstået HB.
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