
Udmelding fra TEU i fortsættelse af dialogmødet med 
kampklubberne den 13. juni 2017 i Vejle 
 

UC-tilknytningskrav: 
 

Så længe der ikke er ansat en kamplandsholdstræner / sportschef vil der være UC-
tilknytningskrav inkluderende træningsfremmøde i UC for alle juniorer og seniorer. 
 

Når der er ansat en landsholdstræner / sportschef forsvinder kravet om fremmøde til 
UC-træningerne for seniorer og sidste-års juniorer. Sidste års juniorer er i denne 

sammenhæng defineret som de juniorer der fylder 17 år det pågældende år. 
  
Begrundelsen for ej træningskrav i UC for denne målgruppe er forudsætningen om at 

den kommende landsholdstræner / sportschef selv planlægger og står for faktiske 
træninger og aktiviteter for denne målgruppe af seniorer og sidste års juniorer. 

 
De kæmpere som landsholdstræneren / sportschefen udtager til aktiviteter / 
træninger udgør et kommende bruttolandshold. 

 
Der vil fortsat eksistere krav om at alle juniorer og seniorer er tilknyttet og betalende 

medlemmer af et UC. Det er blot træningskravet som forsvinder når der er ansat en 
landsholdstræner / sportschef for målgruppen nævnt ovenfor (bruttolandsholdet). 
Bruttolandsholdskæmperne vil fortsat have ret til at træne 2 gange om ugen i UC, det 

er blot ikke en pligt længere når landsholdstræneren / sportschefen er tiltrådt. 
 

Der er fortsat intet tilknytningskrav for cadet. 
 
Træningsfrekvens i UC: 

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

Mht. 3. års juniorer som ikke er udtaget til bruttolandsholdet vil de fortsat skulle 
træne 2 ugentlige træninger i UC. Dette begrundet i, at er man ikke på 
bruttolandsholdet deltager man jo heller ikke i landsholdstræningerne i 

udgangspunktet.  
 

Cadet:  
Sidste års cadetter tilbydes at træne i UC 2 gange om ugen i lighed med juniorer.  

 
Øvrige cadetter tillades kun 1 ugentlig træning i UC.  
 

1.-2. års cadetter træner ikke sammen med junior-seniorer. Der er således UC-
træning kun for denne målgruppe. 

 
UC-konceptet: 
 

Der åbnes op for, at UC-træninger kan foregå i andre klubber end UC-klub-regi. 
 

Senior-landshold / bruttolandshold: 
 



Landsholdstræneren / sportschefen udtager et bruttolandshold blandt de udøvere som 
er tilknyttet et UC (senior og sidsteårs junior) der som minimum har været betalende 

medlemmer af et UC i 3 måneder. 
Landsholdstræneren udtager nettolandsholdet i forhold til mesterskabsdeltagelse 
blandt bruttolandsholdets kæmpere. 

 
Udtagelseskriterier: 

TEU vil fortsat stå for udtagelseskriterier for cadet- og junior aldersgrupperne. 
 
TEU vil fortsat lave minimumskrav for seniorer og U21, der skal være opfyldt. 

Derudover er det op til landsholdtræneren at sætte konkrete aktivitets-krav i forhold 
til hvem pågældende vil have på nettoholdet.  

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.  

 
Mesterskabs coaching: 
Det vil fortsat være udgangspunktet at den enkelte klub fortsat kan vælge coach til 

pågældendes kvalificerede kæmpere ved mesterskaber. Dog er DTaF. underlagt de 
internationale regler for antal coaches ved de enkelte mesterskaber, hvilket kan 

betyde, at såfremt der er mange coaches, at ikke alle kan få opfyldt ønsket om at 
coache egen elev. Der henvises til DTaF.s politik for udtagelses af coaches til 
mesterskaber. 

 
Landsholdstræninger: 

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.  
 
 

 
På TEU.s vegne 

 
Tarik Setta 
 

 
 

 
 


