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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE / TEU 

Møde TEU 

Tid og sted Tirsdag den 17.10.2017 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

Deltagere Tarik Setta (TS)  
Ole Knudsen-Nielsen(OKN) 
Charlie Kieler (CK) 

Afbud  Mark Lee (ML)  
Phi Nguyen (PN) 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Gennemgåes kort. 

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

-Nye multi EM-mesterskaber. 

-Junior-OL-kval ved Tarik. 

Intern retningslinje omkring stævnedeltagelse for cadet 
aldersgruppen skal laves. Taler om model hvor nr. 2 
også får tilbudt et mesterskab, men nr. 1 har 
førstevalg. Dette i år hvor der både er EM og VM. 

Kan også være model på junior-siden. 

Tarik refererede til mødet, hvor det var indtrykket, at 
juniorer også kunne opnå teamDK-støtte. Tarik laver et 
udkast til beslutningsgrundlag. 

4.  Gennemgang / justering af de 4 
sportslige politikker for cadet, 
junior, senior og Master. 

De 4 politikker blev gennemgået og justeret. Ole 
reviderer det sidste. Tarik tager cadet-politikken op i 
HB-regi i forhold til forbunds tilbud. 
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5.  Dialogmødet Team Danmark – 
Tarik. 

 

 

Opfølgning henvendelse om 
individuel team-dk-støtte, Tarik. 

Tarik refererede til mødet og det referat han har 
offentliggjort fra mødet. Mødet handlede meget om 
arbejdet med Det Nationale elitesportscenter. 
Derudover evaluering af den individuelle 
støtteordning for Team-DK støttede forbund. 

 

Tarik inviterer sig selv til møde med Team DK for at 
blive klogere på ansøgningsproces og krav ved 
individuelle ansøgninger. 

Derefter skal der laves opslag til klubberne om at de 
kan byde ind på udøvere, som realistisk set kan opnå 
støtte. Klubber skal selv lave ansøgning, som så skal 
godkendes og sendes videre af TEU, som ”bærer” 
den videre til Team-DK. 

6.  Teknik landshold, 2020-plan, -
Mark 

Besked fra Mark: Har aftalt møde med KyTu ved 
Rødovre samling. 

Der er aftalt bud på dato for dialogmøde. Mark har 
aftalt med Søren, at vi reserverer mandag d.4.12 
(aften) til dialogmøde - hvis I siger OK for denne dag 
(specielt Charlie) melder jeg dagen ud.  

Ok for Charlie. 

 

2020 koncept er i gang (på skrift). 

 

7.  UC-kamp og UC-Teknik 

- Forlængelse af UC-
kontrakter, der er 
udløbet 

- Hvad sker der på 
teknik-siden Mark / 
Charlie 

- Oplysninger på DTaF 
hjemmesiden update 

- Ansøgning om 
økonomisk støtte til 
diplomtræneruddann
else. Phi. 

Besked fra Mark: Mark har gang i kontakter til 
potentielle UC.er. Har nu talt med alle potentielle 
UC centre. Alle har interesse I vi får lavet et nyt UC 
koncept (nogle mere end andre). 

Mark er i gang med UC koncept 3.0 for teknik.  

 

 

 

 

Svaret er måske, men det beror på næste måneds 
regnskab, hvor man må se på det samlede regnskab. 
Tarik giver respons ultimo november. 

 

8.  UC-administrator – må vi slå en 
stilling op? 

Afventer efter HB.mødet den 28.10.2017. 
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9.  Kampstruktur fremtid i DTaF. 

-Udmelding efter dialogmødet? 

 

 

 

 

 

Ny politik for coaching ved 
kampstævner. 

 

 

Der henvises til udmeldingen. Bør præciseres i 
forhold til det med seniorbetalingen. Ole laver 
udkast. 

Der skal arbejdes med en stillingsprofil til den 
kommende landsholdstræner. 

Profiludkast skal i høring blandt sportschefer i UC og 
derefter i høring på forbundets hjemmeside. 

Tarik laver udkast. 

 

 

Blev gennemgået. Ole sikrer at den bliver lagt ud på 
forbundets hjemmeside. 

10.  Økonomisk status. Vi holder budget. 

11.  HOT senior-EM i OL-
vægtklasserne 

Søren Herlev er udtaget som HOT til Senior-EM i OL-
vægtklasserne. 

12.  Fastsættelse af næste 
mødedato i udvalget 

Den 9. januar 2018, kl.17.30 i Rødovre. Hvis akut 
behov indkaldes til møde før det. 

13.  Evt. Intet til referatet. 

 

 

 

 

 


