DGF’s eliteudvalg 14. november 2013
Brøndby 17.30-20.30

Referat


Velkomst og en bid mad 



Status ungdomslejr 2014
HBE deltog i et møde med Svend Kramer i Svendborg tirsdag d. 12. november. Der er aftalt
et styregruppemøde 27. november 2014 kl 19.00 – 21.00 i Svendborg. De enkelte udvalg
forventes at sende en repræsentant. MSE foreslog at kommunikationsafdelingen i DGF
lavede lidt larm omkring dette.



Status vedr. ny direktør i DGF
Ny direktør er ansat – Ulrik Blinkenberg starter 1. december 2013.
FKN kunne ydermere informere at JJE er blevet ansat som eventkoordinator – i første
omgang med løntilskud men med henblik på en ”rigtig” ansættelse.



Repræsentantskabsmøde 2013 – opfølgning
Status på punktet omkring startgebyrer fyldte en del på mødet og er sidenhen blevet
diskuret på seneste bestyrelsesmøde. Der er planlagt en række møder, for medio december
at nå frem til en afklaring.



Status vedr. formand for Eliteudvalget
MSE informerede at dette er sidste EU møde med hans deltagelse. Der efterlyses en
efterfølger – indtil da har repræsentantskabet godkendt at der køres uden formand i en
kortere periode. FKn kan kontaktes for spørgsmål eller presserende emner



Projekt ’Kvindelige profiler – beslutningspunkt
Hhv 15.000 kr og 25.000 kr er afsat i 2014 og 2015 med henblik på kvindelig deltagelse i OL.
Testevent og profilering af de bedste kvindelige gymnaster ved VM tramp/tumb 2015.
Johanne Nørby (TUM), Maila Walmod (TRA) og Mette Hulgaard (KIG) vil være de tre, der
bliver satset på. Som udgangspunkt er der 2014 5.000kr til hver. I det tilfælde at én når

5.000 og en anden 0 skal støtten søges via Sportschefen og EU formand. HB koordinerer
støtten og informerer relevante trænere og har løbende dialog med trænere og gymnaster i
forhold til behov.
Midlerne øremærkes ekspertbistand (sportspsykologi, ernæring, fysioterapi etc.)
Det blev besluttet at bringe dem sammen og meddele dem, at det er dem der satses på og
evt. lade dem og en coach/sportspsykolog sparre. FKAA informerede om Elite-lab som
tester/screener sportsudøvere.


Opfølgning på tema om optag af nye gymnastikarter i DGF’s elitesatsning’
o

Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe

MSE fremlagde notat vedr. elitestrategi, orientering og evt. optag af nye gymnastikarter i
DGFs elitasatsning (på elitebudget). Idet elitesatsning med den nye elitestruktur er det
samme som eliteudvalget, ses det ikke som hensigtsmæssigt, at det er eliteudvalget der
nedsætter kriterierne for optag af nye gymnastikarter.
Der er et behov for at udarbejde en skitse, der definerer det politiske grundlag for de
ønskede kriterier, som efter godkendelse i EU skal bringes op for bestyrelsen. MSE arbejder
videre med notatet med input pr mail og evt. et opfølgende Skype møde.
Der er fra bestyrelsens side stor respekt for det arbejde EU laver og den fordelingsnøgle,
der er udviklet. Det giver god mening, at det er eliten selv, der fordeler de midler, der er.


Tema – fastholdelse og udvikling af kvindelige talenter
o

Debat om evt. trænerseance
MSE nævnte landstræner for bueskydning, Niels Dahl som en mulig oplægsholder.
HBE har talt med tidligere landstræner for landshold i kvindefodbold, Kenneth
Heiner Møller. FKN foreslog landstræner for U-landshold hånbold som træner,
Mathias Berg efter Ulrik Wilbæks principper. MMø har en føler ude hos Tine Scheuer

Se i øvrigt Sport Executive online magasinet:
http://issuu.com/sportexecutive/docs/se_11_2013_net
o

Emner til oplægsholdere
Der blev talt om en del – gerne en (tidligere) elitegymnast, der kan dele af sine
erfaringer

o

Åben debat
Der blev talt en del om forskellen på drenge og piger. Der var en lang og interessant
debat. Der blev bl.a. snakket om, at noget tyder på, at pigerne generelt skal
”prikkes” på skulderen på det rigtige tidspunkt for at motivere dem til at fortsætte,
da de ellers ofte får det svært med at skille sig ud fra gruppen.



Mødeplan 2014
30. januar 2014 – Odense



Evt.
o

Kandidatturer i UEG
Max Andersen stiller op til den Technical Committee i UEG.
Erik Juhl Mogensen stiller op til Executive Committee i UEG.

o

DMT
På opfordring fra TFR debatteres det om DMT er en mulighed som disciplin i DK i
forbindelse med VM 2015 i DK (i TRA / TUM og UTG miljøet). Der var enighed om at
HVIS det var noget der skulle praktiseres så ville det være de bedste
tumblere/springere der er på tale. Der vil ikke være tale om økonomisk støtte fra
EliteUdvalget – hvis der bliver tale om støtte må det blive en projektbevilling frem til
2015 hvor der så evt. kunne være tale om at det skal inkluderes i eventbudgettet.
FKN vil i samarbejde med HBE ud fra debatten arbejde videre med dette.

o

FKN sluttede mødet med at takke Mads Sejerøe tak for den store indsats.

