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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE 

Møde Politisk Udvalg / TEU 

Tid og sted Mandag den 03.04.2017 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

Deltagere Tarik Setta (TS)  
Ole Knudsen-Nielsen(OKN) 
Mark Lee  (ML) 
Phi Nguyen (PN) 
Charlie Kieler (CK) 

Afbud  Michael Winther (MW) 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Blev kort gennemgået. 

3.  Drøftelse af sagen omkring 
UC-EV. Fortsate suspension 
eller?  

EV er fortsat ikke godkendt for 2017. Uddannelseskravet 
er fortsat ikke opfyldt og der er ingen konkrete datoer for 
hvornår det påbegyndes. Der kan således fortsat ikke 
ydes økonomisk støtte fra forbundet til EV. Suspensionen 
fortsætter dog længst indtil, der evt. etableres et nyt UC i 
Jylland. Hvis der ikke sker tilmelding til førstkommende 
diplomtræneruddannelsesforløb i DK stoppes 
suspensionsperioden også. Denne beslutning ad hensyn 
til udøverne tilknyttet EV. EV skal tilkendegive om de 
ønsker at fortsætte på disse vilkår. Tarik skriver til 
ledelsen af EV. Herom. 

Beslutningen skal udmeldes på forbundets medier hurtigt 
herefter. 

4.  Teknik nyt i forhold til den 
”nye”  struktur 

- Landsholdstræner 
m.v. 

- Udtagelse til EM. 

Der er udtaget et stort hold til EM samt ledergruppe 
omkring holdet. Debat om sammensætning af 
ledergruppe bør tage hensyn til, at der er leder af begge 
køn, når der er tale om udøvere, som ikke er voksne og 
der deltager udøvere af begge køn. 

Landsholdestræneren inviteret til kommende møde i TEU 
omkring fælles snak om strategi for fremtiden. 
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5.  Kamp: 
- Udtagelser senior 

VM. 
-  
-  
-  
- Cadet-VM. 

Drøftelse af om 
stævnet skal 
nedprioriteres.  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Fastsættelse af Try 

out stævneformen 
vedr. Senior EM i de 
olympiske 
vægtklasser. 

2 kæmpere er udtaget til senior VM i kamp. Tarik 
skriver til kandidat som HOT og melder tilbage til TEU-
kamp herom, således at videre tilmeldingsproces kan 
iværksættes. 

 

Debat om vi skal prioritere det ene stævne set i lyset 
af at stævnerne ligger med kun en måneds afstand og 
at VM foregår i Egypten, hvor sikkerhedsniveau ikke er 
optimalt. Det besluttes at vi deltager ved begge 
stævner såfremt sikkerhedsniveau ikke ændres i 
negativ retning. Vi gør opmærksom på ved 
tilmeldingsproces at man som udøver / klub skal 
overveje sikkerhedsniveau og om udøver er parat til 
den belastning det er at deltage ved to store 
mesterskaber indenfor en måneds tid. 

 

Ved planlægningen af kommende 
mesterskabsovervejelser efter 2017, skal vi overveje 
om der er mesterskaber vi som land ikke vil prioritere, 
set i lyset af det stigende antal mesterskaber. 

 

Drøftelse kampsystem ved flere end to deltagere i en 
vægtklasse. Ved mere end to deltagere kører vi 
knockout system og med seedning, hvor vi tager 
udgangspunkt i WTF.s ranking for OL-vægtklasserne 
ved udgangen af april måned 2017. 

Ved vægtklasser med 2 deltagere kæmpes det kun 1 
kamp om kvalifikationen. 

 

Deltagelse forudsætter: 

At kæmper har deltaget ved DM-2016. 

At kæmper opfyldet tilknytningskrav til UC. 

At kæmper lever op til DTaF.s politik for elitekæmpere. 
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6.  Udviklingscentre  
- Status nye teknik 

UC. 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Ophør af 

forsøgsordning 
mht. 
tilknytningskrav 
(antal 
pligttræninger). 

-  
- Opfølgning projekt 

med cadet i UC – 
kamp. 
 

 

Det fælles initiativ omkring Islev / Rødovre samarbejde 
bliver ikke til noget. 

Der er vist interesse fra en klub på Fyn for evt. at indgive 
ansøgning om at blive UC indenfor teknik. 

VEB arbejder på en ansøgning om nyt UC på teknik. 

Herlev arbejder fortsat på en kommende ansøgning. 

Østjyllands UC er kommet fint i gang. 

 

 

Den udløber i juni måned. Tages op i juni om den ophører 
herefter. Pt. har det ikke givet flere tilmeldinger til UC. 

 

 

 

 

Udløber i maj måned, hvor det skal evalueres. UC-
administrator bør involveres i den forbindelse. 

7.  Økonomi Kamp: DIF har godkendt det strategiske spor. Her er 
der lagt op til en lønnet landsholdstræner på deltid 
som et DIF-spor. 

Rammebudget: Vi går ned med kr.25.000.- på årsplan 
under hensyn til DTaF.s økonomi. 

Vi har ikke kunnet få øget økonomisk støtte til 
konsulentbistand via DTaF. 

Budget er lagt og bliver overholdt. Men det betyder at 
der ikke er budgetteret med HOT til de ekstra 
mesterskaber i 2017. Udgift bliver lagt ud på 
deltagerne. 

8.  Eventuelt  Mark oplyser om det med krav om lægeattester. 

Phi tager til U21-kamp som HOT i morgen.  

 



Side 4 af 4 

9.  Næste TEU politisk  udvalgs 
møde 

Punkt til dagsorden: 

 Ledere på landsholdsture, udvælgelse, hensyn 
der skal tages. 

 Kommunikation internt i TEU. 

 Møde med landsholdstræneren i teknik. 

 Møde med UC-administrator omkring Cadet-
kamp. 

 

Næste møde afholdes mandag den 22.05.2017 
kl.17.30 

 

 

 

 

 


