
 

Talents – og Eliteudvalg(TEU) Teknik møde  

D. 08.07.18 

Kl. 10-12.  

Deltagere: Brian Louring(BL), Michael Gandø(MG) Mark Lee Larsen(MLL), Charlie Kieler(CK), Jørn 

Andersen(JA) og Kasper Bolmgren(KB) 

Note: Udviklingskonsulent Kasper Blomgren, deltog i hele mødet med fokus på orientering om DTaF’s 

Strategiske Spor og arbejdsprocesser fremadrettet. 

 

Valg af ref./ordstyrer 

KB er valgt til at tage referat 

Velkomst og intro 

 

TEU opgaver(BL/KB)  

• KB fortæller kort omkring de opgaver der er beskrevet i udvalgets kommissorium og den tanke der 

har været ved at opdele TEU i kamp og teknik. 

• BL forklarer at opgaverne i TEU Teknik skal løses med forbundet og TEU Teknik i tankerne og derfor 

er det vigtigt at vide hvilken ”kasket” man som TEU medlem har på. 

o MLL uddyber vigtigheden i at få afklaret habilitet mellem TEU Teknik medlemmer. 

o MLL mener ikke vi formelt kan opretholde habilitetskrav hvis aktive udøvere tilknyttet 

landshold kan være en del af TEU, og derfor har sættes spørgsmålstegn ved valg af 

medlemmer til TEU 

• BL fortæller om kommunikation, når det kommer til forældre og udøvere. 

o Alle spørgsmål skal gå gennem klubben til BL, dette gælder også ved spørgsmål angående 

Landsholdet.  

• BL forklare at der skal oprettes og opdateres samarbejdskontrakter på alle TEU Teknik Medlemmer. 

o BL varetager dette til næste møde  

• MLL spørger til proceduren omkring Teknik Landsholds staff og deres beføjelser 

o BL og KB forklarer at landsholdet skal administreres efter de regler TEU opsætter. Det 

betyder nye regler i forhold til administration, staff, Hot og Landstrænerens 

beføjelser/muligheder skal beskrives, så alle er bekendte med reglerne.  

• Samarbejdet mellem Landsholdet og UC(teknik) skal også være aktivt og beskrevet. 

 

 

• Kort præsentationsrunde af alle. 

• TEU teknik består pt. af BL(formand for TEU teknik og Politisk ansvarlig), MG og JA er menige 

medlemmer. Opgavefordelingen mellem MG og JA, vil blive fastsat i løbet af juli/August. 

• CK og MLL er stadig en del af TEU Teknik, indtil der er sket en fuld overlevering af deres tidligere 

arbejde.  



 

 

 

UC Status (MLL & CK) 

• MLL kommer med status på UC 3.0, klubberne har tilkendegivet at det seneste udkast er brugbart 

og noget der skal arbejdes videre med. 

• JA uddyber vigtigheden i at klubberne skal føle ejerskab. 

• TEU vil kigge på godkendelse af det nye koncept på næste møde. 

Strategiske spor(KB)  

• KB fortæller om de strategiske spor og arbejdet med procesmålene i 2018 

• TEU teknik skal udforme en ny sportslig strategi der skal understøtte talent og elite arbejdet 

fremadrettet. 

Forventninger til/af TEU(BL) 

• BL uddyber hans forventninger til TEU teknik 

o Der skal arbejdes med en stor professionalisme og TEU skal fremstå som enhed.  

o Arbejdsbyrden vil være vekslende i periode. 

 

Vigtige opgaver lige nu(BL) 

 

 

 

 

 

 

 

• Det skal samles op på Tekniklandsholdet  

o Staff 

o Kontrakter  

o Budget 

o VM 2018 

• UC koncept 3.0  

o Skal godkendes af TEU(Teknik)  


