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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE KUN FOR KAMPDELEN I TEU 

Møde TEU-kamp 

Tid og sted Tirsdag den 05.09.2017 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

Deltagere Tarik Setta (TS)  
Ole Knudsen-Nielsen(OKN) 
Phi Nguyen (PN) 
 

Afbud  Ingen. 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Blev kort gennemgået. 

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

Drøftelse af udkast til debatoplæg omkring prioritering 
af fremtidige mesterskaber for de yngste (cadet / 
junior) kæmpergrupper.  

Junior / senior mesterskabersdeltagelse bør være et 
landsholdstræneranliggende. Hvis vi får en 
landsholdstræner. Det er således uafklaret pt. hvad vi 
gør med junior / senior siden. 

For Cadetter: Deltager vi i et mesterskab om året. Og 
det mesterskab er som udgangspunkt EM. De år hvor 
der er VM som ligger i Europa kan vi deltage i EM og 
VM det pågældende år. 

Debatten tages op i det samlede TEU. For yderligere 
debat og beslutning. 

 

4.  Udtagelseskriterier næste års 
mesterskaber. 

EM, Kroatien, DM og German ved senest 20. feb. 
Forbehold:  9 ugers kravet bliver svært at leve op til. 4 
kampe ved 3 stævner. Vægtklasser uden deltager vil 
man / TEU kunne være fleksibel i forhold til antal af 
kampe ved 3 vundne kampe. Efter ordinær udtagelse, 
vil man kunne se på disp. I forhold til tomme 
vægtklasser ved ”ligevedognæsten” kvalifikation. Ole 
laver skriv. DM uanset vægtklasse og alder. Dette 
gælder ikke øvrige stævner. 
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5.  Linje i forhold til Grandprix 
stævner. Er det noget vi støtter 
udover tilmeldingsservice? Og 
hvordan i givet fald? 

TEU støtter med økonomi til en TEU-udpeget HOT 
ved den slags stævner i lighed med den støtte vi 
yder ved mesterskaber. 

Ved det konkrete stævne besluttes det som en 
engangsforeteelse at støtte kæmper med kr.5000.- 
som et økonomisk tilskud til rejsen. Bilag for 
udgiften skal fremsendes. 

Tarik forsøger at finde HOT. 

6.  Individuel Team Danmark støtte 
– ansøgning herom. 

Tarik skriver til Team Danmark om mulighederne for 
individuel støtte og i givet fald afklaring af 
fremgangsmåde. Orientere ansøger herom. 

7.  UC-kamp 

- Samarbejdsaftalen 
Rødovre / Albertslund. 

- Forlængelse af UC-
kontrakter, der er 
udløbet 

- Uddannelseskravet 
EV? 

Alle UC-aftaler er udløbet. De skal forlænges. Men i 
forhold til en given forlængelse skal vores ønske om at 
udløse hele tilskuddet bero på at UC lever op til 
kontrakten med i en given ny kontrakt. Herudover 
kommer ønsket om at honorerer de UCer, som 
rekrutterer flere udøvere også skal fremgå af en given 
ny kontrakt. Arbejdet med forlængelse af kontrakter 
beror på HB-respons. Herudover respons på om vi kan 
ansætte en ny UC-administrator. 

EV har ikke levet op til aftalen om at tilmelde sig 
førstkommende diplomtræneruddannelse. EV skal 
have besked på at konsekvensen er som varslet i 
tidligere korrespondance at de ikke vil kunne 
godkendes som UC fremadrettet. Der laves udkast til 
skriv. 

8.  UC-administrator 

- Hvad gør vi indtil ny 
ansættelse? 

- Problemer med 
Holdsport, Brande og 
Esbjerg. 

 

 

Vurderingen er at vi har behov for en UC-
administrator.  

UC-skal tages op igen i det samlede TEU. 

Phi følger op på den og kontakter Holdsport-
kontakt. Phi er ansvarlig indtil ny UC-administrator 
er ansat for den del. 

9.  Kampstruktur fremtid i DTaF. 

-Landsholdstræner? 

-Udmelding efter dialogmødet? 

Tarik retter henvendelse til øvrige HB/FU for 
afklaring på økonomi til kommende landstræner, 
samt ny struktur. 

10.  Holdning til Para og TEU. 

 

Er der kommet svar på. Det tager Søren Holmgaard 
sig af. 

Børnestævner og Masters står Sune som ansvarlig 
for. 
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11.  HOT til junior-EM Debat af de indkomne ansøgninger. Beslutning om 
udtagelse af de 9 der opfylder udtagelseskrav. Dog 
er der nogle som må rykke vægtklasse. 

Tarik spørger relevant emne i forhold til HOT-rolle. 

12.  EVT. Debat omkring ansøgning om udtagelse via 
Presidents Cup kvalificering. Phi følger op med 
Søren Holmgaard mht. om deadline er overskredet. 
Hvis ikke imødekommes ønsket da vi ikke kan 
overrule ETU.s regler, såfremt klub ikke internt for 
løst problemstillingen. Der tages afstand fra 
processen omkring denne ansøgning 

 

 

 

 

 


