
TEU-kamp møde d. 30. maj 2019 

Skypemøde. Alle deltagende.  

1. Junior EM 

Udtagelsen kommer tidligt, frem mod et mesterskab. Derfor skal holdet udtages efter Rødovre. 

Kriterierne justeres til 4 vundne kampe. LHT udtager holdet. Kvote 2 udtages umiddelbart 

efterfølgende efter LHT´s vurdering. Polish udgår, da dato på EM er usikker og endnu offentliggjort.  

 

2. Debat om fjernelse af kvote 2 i forbindelse med kommende mesterskaber i kadet. TEU ønsker at 

skabe et miljø omkring cadetterne hvor udøveren er i centrum, og ligger under for unødige pres. 

Dette er ligeledes jævnfør WT holdninger.  

Der skal udfærdiges et skriv i forbindelse med kommende ansøgninger til kadet EM og junior EM. 

Mickey er ansvarlig for det.  

 

HOT. Debat om en kvindelige leder til mesterskaber. Rollen skal defineres, så der ikke er nogen 

misforståelser om turen. Der er et bud på en kvindelige interesseret. Tarik undersøger det nærmer.  

 

Kan man deltage til mesterskaber uden at være dansk statsborger. Søren H. er i gang med at 

undersøge det nærmer.  

 

3. Vægtklasseskifte  

Skal udøvere som kvalificeres til mesterskaber holde vægten over lang periode? TEU acceptere at 

kan rykke op i den mellemliggende periode, i klassen over, for at rykke ned til det først kommende 

mesterskab. Udøveren rykker efterfølgende op i den naturlige klasse, for at følge naturlig udvikling 

og deltager dermed i næste vægtklasse (hvis krav her er opnået).  

Farooq beder Søren H om at rundsende udkastet til HB øvrige medlemmer. 

 

4. Henvendelse fra VEB. 

TEU har behandlet henvendelsen fra VEB.  

Det gælder forsat de samme regler for VEB som resten af UC’erne rundt i Danmark. De officielle 

træninger skifter mellem Brande og Vejle. 

 

5. Outline U21. 

LHT har fremsendt en liste med de udøvere som han ønsker at indstille til mesterskabet. Det 

forsættes på næste TEU møde.   

 

6. OL kval. 

TEU skal have en plan fra landstræneren for den nationale satsning og proces. Farooq tager kontakt 

til LHT. 

 

7. LHT-ansættelse 

Den indeværende periode skal evalueres. Der inviteres bl.a. til en trivselsundersøgelse blandt 

udøverne på landsholdet. 

Lars udfærdiger spørgsmål til en trivselsundersøgelse, hvorefter den trykprøves i TEU. 

Spørgsmålene sendes efterfølgende til LHT, inden de sendes til udøverne på landsholdet.   

 



8. Henvendelse fra LHT 

Henvendelsen behandles ved næste møde i TEU.  
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