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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE 

Møde Politisk Udvalg 

Tid og sted Tirsdag den 19.09.2017 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

Deltagere Tarik Setta (TS) (første del af mødet). 
Ole Knudsen-Nielsen(OKN) 
Phi Nguyen (PN) 
Mark Lee (ML) (telefonmøde sidste del af mødet.). 
 

Afbud  Charlie Kieler (CK) 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Michael Kronborg er udtrådt af udvalget. Dette giver 

følgende ændringer. 

Landsholdet: 

Ansvarlig Søren Holmgård Knudsen og Jan-Erik Jørgensen. 

Der arbejdes på at få en administrativ hjælp til landsholdstræner 

Ky-Tu Dang a la en Sportsmaneger 

Økonomi opdeles i Landshold og UC 

UC-ombygning: 

Ansvarlig: Mark Lee Larsen med hjælp fra Charlie Kieler. 

Der arbejdes sammen med TEU Kamp vedr. det administrative 

omkring UC 

Mark Lee Larsen overvejer hvilken konstruktion af ad hoc 

gruppe til dette arbejde der skal bruges. De refererer til Tarik 

Setta i HB. 

3.  Drøftelse af politik for 
mesterskabsprioritering for de 
enkelte aldersgrupperinger.  

-Nye multi EM-mesterskaber. 

Nåede vi ikke. 

 

Nåede vi ikke. 



Side 2 af 3 

4.  UC 

- Forlængelse af UC-
kontrakter, der er 
udløbet 

-  
- Uddannelseskravet EV 

- orientering? 
-  
-  
-  
- UC-administrator, 

hvad gør vi nu 
Henning har sagt op? 

- Henvendelser fra 
potentielle nye klubber 
der ønske UC – VEB og 
Fyn. 

Drøftelse af udmelding i fortsættelse af dialogmødet 
mht. fremtidig UC-tilknytningskrav. Ole laver udkast til 
udmelding. 

HB skal spørges om tilbagemelding på de ændrede 
ønsker til UC mht. sanktionering og økonomisk 
gulerod. Før vi tager stilling til forlængelser af UC-
kontrakter. Tarik laver udkast til skriv. 

Det samlede udvalg blev orienteret omkring brud på 
dispensationsaftalen fra EV og at der er sendt e-mail 
ud herom til EV. 

Vi anmoder HB om ansættelse af en ny UC-
administrator. 

Intet nyt fra Fyn. Tarik har svaret på en forespørgsel fra 
Fyn om cheftræner godkendelse uden at vi har 
modtaget en ansøgning om oprettelse af et UC! 

Intet nyt i forhold til tidligere dialog med VEB omkring 
UC på teknik. Det faldt på dialog omkring samtidig 
cheftræner og udøver i et UC. Der er aktuelt ikke krav 
om tilknytning til et teknik UC for at være på 
landsholdet, da vi har en landsholdstræner. 

Teknik planlægger en 2020 plan som skal give optimale 
muligheder til VM som vi er vært for. 

Det skal ligeledes være muligt at ekstrapolere planen 
videre end 2020 så det også sikrer teknik i DK efter 
dette. 

Planen kommer til at køre i to spor som indbyrdes skal 
samarbejde mod 2020 målet. 

Spor 1: landsholdet 

Spor 2: UC 

Der planlægges modificeret UC koncept, som tager 
hensyn til de forhold som er aktuelle for teknik i DK, 
herunder mulighed for godkendelse som officielt UC 
men uden kommune aftale. Til gengæld bliver 
økonomirammen anderledes end hidtil. Formålet er at 
få flere UC centre i spil i teknik. 

 

Der tages kontakt til relevante UC-muligheder for en 
forhåndssnak om ønsker og ideer og der udarbejdes 
efterfølgende et koncept. 

Der planlægges dialogmøde når dette koncept er lavet. 
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5.  Planlægning af mødet med 

teknik landsholdstræneren.  
Søren Holmgård tager sig midlertidigt af 
administrative ting omkring landsholdstræner / 
landsholdet i lyset af afgang af Mikael Kronborg. 
Mark tager dialog med landsholdstræneren. 

6.  Orientering omkring 
udfordringer mht. antal coaches 
ved mesterskaber. Aftale 
omkring justering af 
”lovmappen” 

Det aftales kriterier for en ny politik på området i 
lyset af de udfordringer vi har oplevet i forbindelse 
med junior-EM-2017. Ole laver udkast på baggrund 
af de drøftede kriterier. 

7.  Gennemgang / justering af de 
sportslige politikker. Skal ske 
en gang årligt. 

Phi ser på cadet politikken og sender til alle til 
godkendelse. 

Mark tildeles Masterspolitikken til justering. 

Tarik tildeles talentpolitikken til justering. 

Ole tager elite politikken. 

Alle justerede politikker tages på dagsorden på det 
kommende møde. 

8.  Økonomisk status. Afventer Tariks deltagelse. 

9.  Fastsættelse af næste mødedato 
for TEU 

Tirsdag den 17.10.2017 kl.17.30 i Rødovre klubben. 

10.  EVT. Oles bud på justering af udtagelseskrav til junior-
VM-2018 godkendes. 

Oles bud på udtagelseskrav til senior-EM-2018 
godkendes. 

Indledende drøftelse af kriterier for cadet-EM-2018 
og U-21-EM-2018 blev vendt. Ole laver udkast til 
godkendelse. 

Vi afventer forholden til multi-EM, indtil yderligere 
oplysninger om mesterskabet er tilgængelige. 

 

 

 


