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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE 

Møde Politisk Udvalg 

Tid og sted Tirsdag den 07.03.2017 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

Deltagere Tarik Setta (TS)  
Ole Knudsen-Nielsen(OKN) 
Mark Lee  (ML) 
Michael Winther (MW) 
Phi Nguyen (PN) 

Afbud  Charlie Kieler (CK) 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Blev kort gennemgået. 

3.  Teknik ny struktur opfølgning 

- Landsholdstræner 
m.v. 

Der har været bruttoholdssamling i weekenden. Der har 
været trivselssamtaler med positiv feedback. 

Der er tvivl om der formelt set er tilknyttet nogle 
assisterende landsholdstrænere. Der er ikke ansat 
assisterende landsholdstrænere og dermed er der ikke 
nogle sådanne i DTaF. Men der er af landsholdstræneren 
udpeget nogle dygtige ad hoc hjælpere. Men formelt set 
er de pågældende personer ikke assisterende 
landsholdstrænere. Michael sikrer i samarbejde med 
landsholdstræneren, at dette bliver formidlet ud og snak 
omkring rollefordeling ved mesterskab og 
kvalifikationsstævner. 

UC-Østjylland er åben i forhold til at udøvere kan komme 
til prøvetræninger. Skal henvende sig til UC. For nærmere 
aftale. Alle er velkomne. 

4.  Opfølgning - klagesager Ingen indgåede klager. 
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5.  Udviklingscentre  
- Status nye teknik 

UC. 
-  
-  
-  
- Status afvikling af 

UC-Skive 
-  
- Opfølgning kamp-

UCer, som ikke 
overholder 
deadlines for 
opfølgninger fra 
UCer? 

-  
- Drøftelse af 

konsekvensen af 
manglende 
opfyldelse af 
uddannelseskravet 
for EV-UC. 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Fremtidens UC 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Der er ikke modtaget indstillinger fra UC-administrator 
omkring nye UC-centre. 

Tarik oplyser at Islev / Rødovre har et indledende 
samarbejde omkring evt. ny fælles ansøgning. 

Herlev-ansøgning er fortsat i proces. 

 

Intet nyt. 

 

Drøftelse af sanktionsmuligheder.  Det koster forbundet 
penge at administrator skal bruge tid på gentagne at 
rykke UC for i forvejen fastlagte deadlines. 

TEU, mener ikke at der skal indføres bøde, men ser det 
som en økonomisk byrde i sig selv, at centrene først kan 
opnå økonomisk tilskud, når kravene er efterlevet. 

Aftalen med UC-EV suspenderes. Dog således at centeret 
midlertidig godkendes med dispensation og kan træne 
som et UC, men uden økonomisk støtte. Dette primært af 
hensyn til udøverne, der træner i UC. 

Det besluttes, at EV ikke kan opnå økonomisk støtte fra 
forbundet før at uddannelseskravet er påbegyndt for 
cheftræner. Der ydes således ikke økonomisk støtte for 
de forgangne måneder, men kun fremadrettet. Med 
påbegyndt menes tilmeldt og betalt diplomtræneruddan-
nelsen. 

Den midlertidige dispensation i forhold til UC-træningen 
gælder således for 1 måned, hvorefter der tages stilling til 
det fortsatte samarbejde. Tarik meddeler dette til EV og 
koordinerer med Henning således at implicerede 
klubledere bliver orienteret.  

 

Snak om krav for at være UC og set i forhold til 
Taekwondoens virkelighed i et lille forbund som DTaF 
med mange personer med dobbeltroller. Herunder 
drøftelse af muligheden for fleksibilitet i forhold til krav 
til nye UCer. Vurderingen er at vi ved behov for nye UC.er 
kan være fleksible i en opstartsperiode på nogle af 
kravene hvis det er en konkret plan for at kravene 
opfyldes indenfor en rimelig tidsramme.  
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6.  Tilknytningskrav UC og 
mesterskaber. 
 

Snak omkring de / det forslag der den 07.3.2017 er 
offentliggjort på forbundets hjemmeside om at gøre 
tilknytningskravet frivilligt i relation til 
mesterskabsudtagelse.  

Ole undersøger nærmere og kommer med et bud på 
TEU-udtalelse i forhold til de stillede forslag. 

7.  Struktur seminar i Vejle – 
hvordan gik det? 
 

Der var opbakning til den linje vi har lagt i TEU.  

Strategiudkast er lavet mht. landshold og lønnede 
trænere med myndighed til udtagelser til landsholdet. 

Vi forsøgte at "samle" strukturen for begge discipliner. 

 

8.  Økonomi Tarik gav kort status. Det øgede antal mesterskaber 
udfordrer økonomien. 

Overvejelse omkring anvendelse af andel af udvalgets 
midler til administrativ bistand. Tarik undersøger 
nærmere. 

9.  Info. Udtagelser U21-kamp Phi oplyser, at der er styr på turen stort set. Ros til Phi 
for godt arbejde. 

10.  Presidents Cup – direkte 
kvalifikation. Hvad er TEUs 
politik? Søren Holmgårds 
e-mail. 

De der lever op til forbundets kriterier afholder 
forbundet den økonomiske støtte, som vi ville give ved 
standard kvalifikation. Øvrige som kvalificerer sig alene 
via Presidents Cup medaljer, skal selv afholde evt. 
økonomiske udgifter til opstillingsgebyr, tøjpakke m.v. 

Der er uoverenstemmelse i oplysningerne set i forhold 
til oplysningerne i stævneinvitationen til Presidents 
Cup. Dette i forhold til hvor mange der kan kvalificere 
sig i hver vægtklasse. Ole orienterer Søren herom. 

11.  Har vi fået respons fra 
turneringsudvalget på 
vores henvendelse om 
episode fra DM.  

Tarik og Michael har deltaget i mødet i 
turneringsudvalget, hvor temaet er taget op. Der var 
delte meninger. Vi foretager os ikke yderligere og 
tager turneringsudvalgets håndtering til efterretning. 
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12.  Eventuelt  Snak om problemstillingen med, at der kommer flere 
og flere mesterskaber hvert år og debat om, vi 
fremadrettet som forbund kan prioritere visse stævner 
fra på forhånd. I år der der eksempelvis både EM og 
VM for Cadet. Vi skal drøfte dette tema yderligere 
inden 2018 med hensyn til prioritering i de mange 
årlige mesterskaber, som både kræver økonomiske og 
manpower ressourcer. 

 

Debat omkring ansøgning om teknikbruttoholdet 
tildeles landsholdstræningsdragt. Der er 36 på 
bruttoholdet.  

Beslutning om at indstille til økonomiansvarlige at: 

Det er kun mesterskabs-udtagede, der kan få tøjpakke. 
Brutto-truppen får tildelt en t-shirt. 

 

Snak om udtagelseskriterier vedr. EM i OL-
vægtklasserne. Vi stiler mod try out udtagelse. Ole 
hører stævneadministrator Dorte om det kan 
indpasses i konkret stævne. David Cooper har sagt god 
for dommerdelen oplyser Tarik. 

13.  Næste TEU politisk  udvalgs 
møde 

Der afsættes tid til Mandag den 3. april kl.17.30. Hvis 
der ikke er rigtigt er punkter aflyses mødet eller tages 
pr. e-mail eller lign. 

 

 

 


