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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE 

Møde Politisk Udvalg 

Tid og sted Mandag den 20.06.2017 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

Deltagere Tarik Setta (TS)  
Ole Knudsen-Nielsen(OKN) 
Michael Kronborg 

Afbud  Phi, Charlie og Mark 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Velkommen til ”nyt” medlem i 
udvalget 

Tarik bød velkommen til Michael.  

3.  Gennemgang af dagsorden Dagsorden blev kort gennemgået. 

4.  Nyt fra HB? Er der 
information som øvrige TEU 
skal have? 

Tarik orienterede kort omkring HB-mødet herunder 
drøftelsen af dialogmødets output. 

5.  Er TEU ansvarlige for PR-
planlægning på 
konkurenceområdet? 

Drøftelse. TEU er ikke ansvarlige for PR. Når vi er af 
sted er HOT ansvarlig for at sende pressemeddelelser 
hjem. Resten bør ligge i et pr-udvalg. 
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6.  Opfølgning dialogmødet på 
kampområdet 

- Udmelding om 
fremtidig struktur på 
Kampområdet. 

- Stillingsbeskrivelse ny 
kamp 
landsholdstræner 

- andet 

Der skal udtages et bruttolandshold. 

Bruttoholdet består potentielt af alle seniorer samt 3. 
års juniorer, der har været betalende medlemmer i 3 
måneder i et UC. Derudover er det op til 
landsholdtræneren at sætte konkrete aktivitets-krav i 
forhold til hvem pågældende vil have på bruttoholdet. 

Stævneminimumskrav er 3 vundne G-kampe på 4 G-
stævner i forhold til udtagelse til mesterskaber. 
Fastsættelse af de 4 G-stævner sker årligt i fællesskab 
mellem landsholdstræneren og TEU. 
Landsholdstræneren kan fastsætte yderligere 
kvalifikationskrav udover minimumskravene før 
udtagelse. Disse yderligere krav skal være 
offentliggjorte. 

Vi skal lave et udkast til jobbeskrivelse. Tarik arbejder 
videre dermed. Når udkast er bearbejdet af TEU 
sendes det til høring blandt forbundets klubber. 

 Landsholdstræninger bør i udgangspunktet lægges i 
UC-klubberne, men andre klubber som tilbyder sig 
som værter for en landsholdstræning har også 
mulighed for at landholdstræningen foregår i de 
pågældende klubber udenfor UC. 

Landholdstrænerforpligtelser (vejledende drøftelse): 

Træning i hvert UC en gang pr. måned. 

Træning af landsholdet omkring hver 14. dag. 

Deltagelse i 3 mesterskaber pr. år. 

1 landsholdstræning på den årlige sommerlejr. 

I forhold til UC: 

Juniorer skal træne i UC 2 gange om ugen når vi taler 
1. og 2. års juniorer (tilknytningskrav).  

Mht. 3. års juniorer som ikke er udtaget til 
bruttoseniorholdet vil tilknytningskravet for pgl. 3. års 
juniorer også være 2 ugentlige træninger i UC. Dette 
begrundet i, at er man ikke på bruttolandsholdet 
deltager man jo heller ikke i landsholdstræningerne i 
udgangspunktet. 

Vi ønsker ikke at ændre tilknytningskravet til 1 
ugentlig træning i UC. 

Cadet: 

Sidste års cadetter tilbydes at træne i UC 2 gange om 
ugen. Øvrige cadetter tillades kun 1 ugentlig træning i 
UC. Intet tilknytningskrav for cadet. 

Tarik laver udkast til samlet udmelding som sendes til 
øvrige TEU til godkendelse inden offentliggørelse. 

Ovennævnte med forbehold for økonomiske 
muligheder 
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7.  Udviklingscentre  
- Status nye teknik 

UC. 
- Opfølgning kamp-

UCer 
- Opfølgning projekt 

med cadet i UC – 
kamp. Beslutning 
om cadet i UC 
indenfor kamp. Se 
input indhentet fra 
Hans og Zakaria 
nederst i 
dagsorden. 

- Fremtidens UC. 
 

Michael tager kontakt til Henning Hansen omkring de 
ansøgninger der er kommet ind på teknik-siden. 

VEB og Fyns projektet. 

Rødovre overvejer deres fremtidige status som UC. 

Vi beslutter at cadet fremover bliver en fast del af UC.  

Der indføres bonus i forhold til aktivitetsniveau 
(deltagelse i træninger). Finansiering er indenfor den 
bestående tilskudsramme hvor 20% afsættes til 
bonusordning. 

 

Der skal indføres mulighed for sanktion i forhold til 
udbetalingen af 2. rate, hvis træningsfrekvens i UC ikke er 
høj nok.  

Rekruttering og fastholdelsespolitik ser vi som essentielle 
i forhold til fremtidens UC. 

UC tillades at planlægge deres træninger i forhold til 
deres brugere i relation til træningsdage. 2 træninger kan 
ikke slåes sammen til 1 træning af dobbelt varighed. 

UC-koncept skal revideres i forhold til disse beslutninger 
for fremadrettede aftaler. 

Ovennævnte med forbehold for de økonomiske rammer. 

8.  Økonomi Intet nyt. 

9.  Info. Kamp EM cadet Udtagelsen er sket. Dog besluttes efterudtagelse af en 
enkelt udøver med 5 vundne kampe. Ole tager aktion. 

10.  Planlægning af mødet med 
teknik landsholdstræneren. 
 

Michael følger op på det med landsholdstræneren. 

11.  Eventuelt  Ny på teknik. 

12.  Næste TEU politisk  udvalgs 
møde 

28.08.2017 kl.17.30 i Rødovre. 

 


