DGF’s eliteudvalg 1. september 2014
Odense Idrætscenter, kl. 17.30 – 20.30
Deltagere: Henrik B. Bertelsen, Marianne Hulgaard (MHU), Hanne Hede (HHE), Ralf Petersen (RPE),
Bo Zierau (BOZ), Flemming Kaas (FKAA), Max Andersen (MAX), Anders Jacobsen (AJA) og Flemming
Knudsen (FKN) Kitt Montell (KMO)
Afbud: Peter Jensen (PJ), Tina El-Dabagh (TIDA)

Referat
1. Valg af referent
Kitt Montell
2. Godkendelse af dagsorden, Alle
Godkendt
3. Godkendelse af seneste referat, Alle
Godkendt
4. Idrætslig status fra disciplinerne, herunder
a.
b.
c.
d.

resultater
gymnaster
udfordringer
kommende aktiviteter

KES (MHU): Perioden har været præget af ferie, men træningen er nu i gang igen. Arbejdet
frem mod VM er begyndt, hvor der sendes 3 piger afsted. Deltager i Northern European
Championship (NECH) i Greve den 13. og 14. september. På baggrund af en artikel i avisen
er det lykkes at finde en sponsor (advokatfirma) der betaler selve rejsen til VM for Sarah ElDabagh.
MES (RPE): Drengene har været på træningslejer i Barcelona, som var en meget positiv
oplevelse.
Deltager i Northern European Championship (NECH) i Greve den 13. og 14. september, og
efterfølgende med 5 deltagere til VM i november.
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Helges deltagelse i Vild med dans kan få negativ betydning for økonomien i de kommende
år, men giver selvfølgelig en del omtale. Holdningen til om DGF skal deltage i lignende
event fremadrettet, skal tages op ved en senere lejlighed.
TUES (FKAA): Har holdt ferie men er nu stille og roligt tilbage igen. World cup i denne uge
og ellers arbejdes der på vejen frem mod VM. Der er 3 pladser.
Det samme gælder på damesiden. Her sendes også 3 afsted. Der er udelukkende
individuelle konkurrencer.
Udtagelse sker på baggrund af konkurrenceresultater men træningsindsatsen spiller også
ind.
TGES (Max): Der er samlinger hver anden weekend frem mod uge 42 hvor der er EM. Der
satses på medaljer.
TRES (BOZ): Det ser godt ud på drengesiden. Der er flere gode gymnaster at tage af.
På damesiden er det lidt mere tyndt.
Juniorsiden ser rigtig godt ud, og det betyder at der er mange der står i kø for at komme
med til EM næste år.
Deltager i World cup i næste uge.
David Præst er igen tilbage efter to års pause.

5. Ekstra bevilling på 250.000 dkr. i budget 2015
(Pengene er afsat til forberedelse til VM 2015 og OL).
BOZ undrer sig over, hvorfor TRES ikke får del i puljen på de 250.000 kr. Det er bestyrelsen
der har besluttet, hvem der er mulige modtagere af pengene. Her har bestyrelsen peget på
idrætsgymnastik i relation til OL og tumbling i relation til VM.
HBE har deltaget i et arbejdsmøde med henblik på at få flere penge fra Team Danmark.
Hvis der skal gives yderligere penge fra Team Danmark, er det en forudsætning at DGF
giver et tilsvarende beløb, da støtten tildeles efter krone til krone princippet.
FKN anbefaler at der arbejdes videre med et oplæg, som efterfølgende fremlægges for
bestyrelsen.
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Budget fra KES blev gennemgået. Der lægges op til mere støtte til deltagelse i konkurrencer
samt et beløb til skadeforebyggelse.
Budget fra MES blev gennemgået. Støtte til konkurrencer, træningspas og til
skadeforebyggelse.
Budget fra TUES blev gennemgået. Det er frustrerende at vi ikke altid kan sende de bedste
afsted pga. egenbetaling. International erfaring i form af konkurrencer, træningslejre og til
skadeforebyggelse.
I alt et samlet budget på kr. 614.000,- men der er kun 250.000,AJA anbefaler at der afsættes et beløb af til skadeforebyggelse til alle 3 parter.
Elementer der kan indgå i beslutningen omkring fordelingen:
Udviklingsperspektiv
International erfaring
Skadeforebyggelse
Hannes statistik
De tre parter sætter sig sammen med HBE og AJA som bisidder og finder en løsning på
fordeling. Gruppen kommer med et oplæg som besluttes på næste eliteudvalgsmøde.
Anders bød ind med et forslag til fordeling:
- kr. 15.000 til hver til skadeforebyggelse
- kr. 10.000 til KES til træningslejer
- de resterende deles ligeligt mellem TUES og MES.
6. Fordelingsnøgle, herunder opdatering af budgettildeling
a. Beslutning mht. fordelingsnøgle i relation til 2014 budget (og kommende budgetter)
b. Konsekvens og finansiering af eventuelt omfordeling
Henrik gennemgår fordelingsnøglen og principper herfor. Der var forskellig opfattelse af
hvordan den skal fortolkes.
Enighed om følgende princip: 4 år som optjenings periode. Fordeling af midlerne til 2015 er
på baggrund af år 2013, 2012, 2011, 2010. Med 1 år i spænd.
Fordeling (budgettet) for 2015 står fast, ved den oprindelige fordelingsnøgle.
Bestyrelsen skal lige nikke til at kontoen ikke gøres op hver år (perioden ikke opgøres), men
at det er en rullende proces, og at man kan sætte ind eller låne i banken.
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Fordeling af midler i 2016 sker på baggrund af opdateret nøgle (resultater for 2010, 2011,
2012 og 2014).
Alle udvalg går tilbage og tjekker opdateret fordelingsnøgle, og vender tilbage til Henrik
hvis der er rettelser.
7. Anbefalinger fra Fokusgruppe, Sportslig udvikling v/AJA
Information om gruppens arbejde. Der er lavet 10 forslag som kort blev gennemgået. De 10
forslag er:
Flere penge til DGF – sponser støtte mv
Mere fokus på træneruddannelse
Mere fokus på OL satsninger
Optimering af DGF´s konkurrencestruktur
Konsulent til konkurrencedisciplinerne
Mere fokus på facilitetsudvikling
Mere fokus på gymnastik i skolerne
Resultat formidling (og livestreaming)
Branding
Fælles konkurrence set-up (konkurrencestrukturen)
Uddybende beskrivelse vedlægges referatet.
8. Orientering om relevante centrale udviklingsprojekter
Der er flere projekter i gang. Blandt andet:
-

ATK
Teamleder rollen er blevet implementeret på kontoret.
David Juszczyk har været på besøg som en del af USGF Global Ambassador Program –
HBE laver en rapport som samler op på de input han er kommet med.

Hanne foreslår at de 10.000,- som er på budgettet i 2015 kan bruges til et forløb med
landstrænerne og David.

Der er et generelt ønske om, at alle modtager information om tiltag og ikke kun den
enkelte disciplin. Alle kunne have gavn af at overvære træning mv.
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9. FIG licens
Der er forslag om at elitesektionerne betaler FIG-licensen så vi undgår viderefakturering til
den enkelte gymnast/forening. Det gælder kun for landsholdgymnasterne.
Beslutning: Det må være er op til den enkelte elitesektion, indarbejde det i budgettet.
10. Næste møde
Anders sender forslag ud. Der kommer datoer for et år af gangen med skiftene ugedag.
11. Eventuelt
Der blev spurgt til sponsoraftale med Arne.
Der er pt. møder med Arne, og der kigges på at revidere aftalen.
For at få en så fleksibel ordning som muligt, støtter kontoret op hvor der er behov.
Tumbling er meget tilfredse med Holstebro rejser.
Således opfattet, referent Kitt Montell
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