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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE / TEU 

Møde TEU 

Tid og sted Tirsdag den 9.1.2018 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

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

Afbud  Charlie Kieler (CK) 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Blev kort gennemgået – er justeret med punkt om 
fastsættelse af dato for næste TEU-møde. 
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3.  UC-området: 

Ny UC-administrator status? 

 

UC-model 3.0 Marks oplæg. 

Forlængelse og ophævelser af 
aftaler med bestående UC-er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgninger om nye UC-er? 

Odense. 

 

Ansøgning om fælles 
holdopstilling ved G-stævner 
for UC – se e-mail fra UC-
vestegnen herom. 

Ansøgning om nye kontrakter 
for udøvere i UC – se e-mail 
fra UC-vestegnen herom. 

 

 

HB laver opslag på stillingsopslag på kombineret UC-
konsulent og forbundskonsulent. Stilles mod stilling til 
ansættelse pr. den 1.2.2018 om muligt oplyser Tarik. 

Se nedenfor under punkt 5. 

Teknik-UC: UC-østjylland godkendes for 2018 på samme 
vilkår. Kan dog ikke forventes at vilkår fremadrettet efter 
2018 bliver de samme, da UC skal køre ens. Forudsætter 
at regnskab for 2017 godkendes. Midler vedr. uddannelse 
kan hensættes til 2019. Tarik skriver til UC-Østjylland. 

Kamp-UCer: Forlænges for et år ad gangen. VEB, 
Vestegnen og Copenhagen godkendes med forbehold for 
godkendte regnskaber for 2017 og forbehold for at vilkår 
fremadrettet fra 2019 kan blive anderledes, jvr. Ovenfor. 

UC-EV: Samarbejdet Stoppes- Samarbejdet har kørt 
utilfredsstillende gennem de sidste par år. UC- EV har 
ikke formået at efterleve de stillede krav i tilfredsstillende 
grad.  

Der kan ikke godkendes tilskud bagudrettet for 2017. 
Tarik giver besked herom til ledelsen for UC-EV og 
kommunale samarbejdspartner.Udøvere og klubber fra 
UC-EV henvises til at benytte øvrige UC.er i DK. 

 

Der mangler grundlæggende beskrivelser / koncept. På 
det foreliggende kan der ikke blive tale om ordinær UC-
godkendelse under det nuværende UC-koncept. Mark 
giver tilbagemelding. 

Det er ikke et UC-anliggende. Det er frit for de enkelte 
klubber at tilmelde fælles.  Men ikke i UC-sammenhæng. 
Obs. For at et sådant tiltag kræver væsentlige 
administrative ressourcer. 

Udøverkontrakter kan gøres fortløbende, men med 
forbehold for at det enkelte UC fortsat består. Det ønskes 
herfra, at alle 3 alders kategorier fremgår af den samme 
udøverkontrakt, således at der ikke er 3 kontrakttyper 
som skal vedligeholdes. Halvårrig betaling er ok, men 
udøver binder sig for 12 måneder økonomisk. 
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4.  Fortsættelse af punkt 3. om 
UC. 

Forespørgsel om træner- 
kontrakter fra UC-vestegnen, 
se e-mail. 

Udviklingssamtalen er et krav efter det bestående UC-
koncept. Ønsket kan derfor ikke imødekommes. Det er 
UC-DNA. 

Trænerkontrakterne skal laves for et år ad gangen. Der er 
tale om et ansættelsesforhold. 

Det er ikke et UC-anliggende at dokumentere 
stævneresultater. Det er et klub-ansvar. 

Vi tilretter udtagelseskriterie-brev således, at der også 
stilles krav om at klub dokumenterer UC-betaling / ej 
restance. 

Vi kan ikke stille krav om begrundelse for en opsigelse, vi 
kan venligt appellere til en begrundelse for evt. opsigelse. 

Ole svarer UC-vestegnen på deres 2 henvendelser. 

 

 

5.  Teknik-landsholds temaer: 

Teknik 2020-plan / 
Dialogmødet opfølgning. 

 

Mark refererede fra dialogmødet. 

Dialogmødet gik generelt godt og var bredt 
repræsenteret og en fin stemning blandt deltagerne. 

Bekymring for hensigten med UC sikrer nuværende elite. 

Bekymring for træningsmængdekravet i UC. 

Snak omkring model med satsnings-UC og ordinært UC. 

Der skal nedsættes et udvalg med relevante aktører som 
skal lave et UC-koncept 3.0. med Mark og Charlie som 
tovholdere. Dette med henblik på at få UC-model bredt 
ud. Det stiles mod et bredt udvalg. 

Koncept skal endelig godkendes i TEU. 
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6.  Kamp-landsholds temaer: 

HOT-rejsevejledning. 
Dahmanis evaluering junior-
EM og Søren Herlevs 
evaluering fra OL-EM i 
Bulgarien. 

Kamplandsholdstræner. 
Stillingsopslag. Tarik. 

 

 

Ny struktur talent-Elite. Tarik. 

 

 

Team-danmark støtte 
opfølgning Tarik 

 

 

Phi laver bud på opdateret HOT-vejledning. 

 

 

 

 

Der er afsat beløb til en kommende landsholdstræner 
delt op i en løn og transportdel.  

Tarik sender oplæg til TEU med en arbejdsbeskrivelse 
og stillingsopslag. Arbejdsbeskrivelse sendes ud til 
klubformænd til høring.  

Dog er der et forslag til ændring af tidligere oplæg 
mht. seniormesterskabsdeltagelse. Dette således at 
det enkelte UC fast skal afsætte et fast beløb på 
kr.5000.- til støtte af de kæmpere der opnår udtagelse 
til et klassisk seniomesterskab (ikke u-21).  

 

 

Intet nyt. Tarik har bedt DTaF-formand om støtte i 
forhold til team-dk-kontakt. 

7.  Tøjpakken: Feedback fra 
Søren Herlev efter junior-EM 

Det er øko-ansvarlig fra DTaF, der har ansvaret for 
kontakt og aftaler med udstyrssponsor. 

8.  Multi-EM-2018 den 31.5.18 
til den 10.6.2018 
Er det noget vi vil 
prioritere? 
 
HOT til Junior VM i 
Argentina? 
 
Andre mesterskaber i 
2018?  

Er ikke en del af vores satsning i 2018. Pga. usikkerhed 
om stævnets form placering. Dette i forhold til 
kampsiden. Ole laver skriv herom til klubberne om at 
stævnet ikke indgår i DTaF.s satsning for 2018. 

 

Skal afklares i forbindelse med udtagelsen. 
Kvalifikationsperiode slutter med Keumgang Open. 

 

Intet. 

9.  Økonomisk status og budget. VEB har afleveret regnskab. 

Afventer regnskaber fra Vestegnen og CPH. 

 

Budget er godkendt i HB med en besparelse på 
Kr.23.000.- i forhold til 2017. Tarik sender budget til 
TEU til orientering. 

10.  Fastsættelse af næste 
mødedato 

Den 27.2.2018 kl.17.30 i Rødovre. 
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11.  Evt. Ole spørger Jan Jørgensen om han kan lave DTaF.-
dropbox til TEU. 

 

 

 

 

 


