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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE 

Møde Politisk Udvalg 

Tid og sted Torsdag den 16.02.2017 kl.18.00 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

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

Afbud  Michael, Mark og Charlie 

Referent Ole 

 

1.  Vores fremtidige samarbejdet 
med  EV i fortsættelse af 
facebook-debat og i 
fortsættelse af manglende 
tilbagemelding i forhold til 
UC-krav om uddannelse? 

EV er Ej godkendt for 2017 da de ikke opfylder 
uddannelsesniveauet for at drive et udviklingscenter. 
Vi skal have en afklaring i forhold til 
uddannelseskravet. Hvis dette ikke modtages udbyder 
vi UC i området til danske klubber i nærområdet. Tarik 
formulerer en tekst som sendes til godkendelse hos 
mødedeltagerne. 

 

EV bliver desuden bedt om at finde en anden 
repræsentant til det Sportslige udvalg. 
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2.  Drøftelse af evt. potentielle 
ændringer i UC-koncept for 
kamp  

Debat om man kan ændre i forhold til antal pligt 
træninger. 

 

Forsøgsordning: At kravet kun bliver en ugentlig 
træning i UC i forhold til tilknytningskravet. 
Forsøgsordning løber i 4 måneder. Fra nu af og med 
mulighed for kvalifikation til senior VM og 
efterfølgende mesterskaber i 2017. Forsøgsordningen 
beståen er afhængigt af om det giver flere 
medlemmer fra flere klubber. Motivationen er at vi 
ønsker, at tiltrække flere kæmpere fra flere klubber til 
UC. Hvis det ikke medfører at flere klubber tilmelder 
sig går vi tilbage til oprindelige tilknytningskrav = 
mindst 2 ugentlige træninger i UC. UC skal fortsat 
udbyde 3 ugentlige træninger og det er håbet og 
anbefalingen, at kæmperne udnytter tilbuddet 
maximalt. At kravet kun bliver en ugentlig træning i UC 
i forhold til tilknytningskravet. Det understreges at den 
samlede ugentlige træningsindsats fortsat skal være i 
overensstemmelse med hhv. talent- og 
elitepolitikkerne, og træningsindsats skal kunne 
dokumenteres ved træningsplan og 
fremmødelister. Forslag til høring i øvrige TEU. 
Herefter udmelding på forbundets medier. 

3.  Evt. 

- Presidents Cup og 
mesterskaber 

- Mesterskaber i ETU 

 

 

Invitation skal lægges ud med anbefaling af 
opmærksomhed på max deltagerantal og 
kvalifikationsmuligheder. Ole gør det. 

Cadet-EM justerer vi i forhold til allerede udmeldte 
kriterier i forhold til Cadet-VM. Ole ser på det og kommer 
med bud. 

EM i de olympiske vægtklasser: Tarik hører det sportslige 
udvalg om try out kunne være en kvalifikationsmulighed. 
Hører også David. 

 

 

 


