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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE / TEU 

Møde TEU 

Tid og sted Tirsdag den 3.4.2018 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  Ingen. 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Blev kort gennemgået. 

3.  UC-området: 

Ansættelse af Ny UC-
administrator status? 

 

 

 

Er der nye UC.er på vej? 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt ej penge til ansættelse. Men forbundets nye 
udviklingskonsulent kan bruges ca. 1 / 4 af tiden indtil 
midler findes til ansættelse af en ny UC-administrator. 
Udviklingskonsulent vil primært kunne hjælpe til ved 
opstart af nye UC.er og andet forefaldende arbejde. 
Dette også som en del af udviklingskonsulentens 
introduktion til arbejdet i forbundet. 

Ansøgning fra Aarhus klub på kampsiden blev drøftet. 
Der kan ikke blive tale om en ny godkendelse af tidligere 
EV-UC. Et nyt UC i Århus-området skal være forankret i 
en klub og med andre aktører. Tarik har responderet på 
henvendelsen og har tilbudt et møde, men der er for 
nuværende ikke modtaget respons på denne invitation. 

TEU ønsker et yderligere kamp-UC i Jyllandsområdet evt. 
omkring Aarhus. 

Odense henvendelsen er der ikke nyt fra efter en 
indledende dialog. 
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4.  Kamplandsholds temaer: 

 

Landsholdstrænerstillingen 

 

 

 

 

HOT-rejsevejledning. Phi hvor 
langt er du? 

 

Holdning i forhold til 
hotelbooking ved 
mesterskaber? 

 

Team-DK nyt? 

Tarik sikrer hurtigt, at HOT-udfordring til senior-EM-2018 
bliver løst således at turen kan planlægges. 

 

Tarik gav en status over ansøgningsproces og felt. Vi 
ender op med at indstille relevant emne til 
forbundsformanden. Der indstilles til ansættelse 
gældende pr. 15.4.2018 og frem til og med 2019. 

Phi stiller sig til rådighed for administrativ support / 
assistance til den nye landsholdstræner. 

 

Er ikke klar endnu. Tarik sender materiale til Phi til 
inspiration. 

 

HOT bestiller hotel for alle kæmpere og ledere på holdet. 
Bestilling af rejsen kan udliciteres til de enkelte klubber, 
dog således at der sættes en ramme i forhold til ankomst 
og afrejsetid. 

Intet nyt. Tarik har givet den del videre til HB formand. 
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5.  Teknik-landsholds temaer: 

Teknik 2020-plan / 
Dialogmødet opfølgning. 

 

UC-model 3.0 status. 

 

 

Mark / Charlie: Der har været et møde 2, / 
arbejdgruppemøde. Proces var fin og med god dialog. 
Bekymring for dem der aktuelt er elite om de bliver 
glemt. 

Mark / Charlie fortalte om det nye bud på UC-model 3.0. 

Man lægger op til flytning af al tilknytningskrav i forhold 
til landholdet for alle aldersgrupper. 

Der opereres med 3 modeller for UC på tekniksiden: 

Et klassisk UC med forbundsstøtte. 

Et forbundsgodkendt UC uden forbundsstøtte, hvis ej 
kommunestøtte. 

Et satsnings-center, som ikke opfylder alle krav, men som 
med tiden skal kunne udvikle sig uden økonomisk støtte. 

Med disse justeringer er der håb for at vi i 2020 har 3 
anerkendte UC-er i DK. 

Der skal være en økonomisk pulje til aktiviteter som alle 
tre centertyper skal kun ansøge om. 

Debat omkring forslaget: 

De ikke forbundsøkonomi støttede UC.er kan kun 
forvente forbundsgodkendelse for en tidsbegrænset 
periode, idet vi ønsker at man skal stile mod den klassiske 
UC-model. 

Diskussion omkring tilknytningskravet fjernes om hvor 
vidt dette er hensigtsmæssigt. 

Bekymring for, at man ikke vil kunne stille krav fra 
forbund, når der ikke er bundet økonomi til UC. 

Bekymring for at manglende tilknytningskrav vil udvande 
konceptet. 

Teknik går videre med forslaget. 
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6.  Multi-EM-2018 den 31.5.18 
til den 10.6.2018 
Hvad gør vi i forhold til de 
klubber / udøvere der har 
kvalificeret sig via 
Presidents cup når vi taler 
HOT? 
  

Der er ingen økonomisk støtte fra forbundet. Given 
forbunds-HOT skal være godkendt af TEU. Vi afventer 
om der kommer ansøgninger for udøvere, som kræver 
forbundsakreditering. 

7.  Økonomisk status og budget. Vi har generelle underskud på forbundets budget. Alle 
kommer til at spare oplyser Tarik. Beror på rep.-møde 
beslutning. 

 

På kampsiden er der skåret kr.5000.-  på alle UC.er, 
som går til seniorholdsstøtte ved mesterskaber. 

 

Ellers intet nyt på TEU-området. 

 

8.  Fastsættelse af næste 
mødedato 

Den 12. juni 2018 kl.17.30 I Rødovre. 

9.  Evt. Tarik fik input til beretning for år 2017. 

 

Ole fratræder udvalget som varslet efter rep-mødet. 

 

 

 

 

 

 


