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Sted:  
Ultimate Sport Service (Søren Weltz arbejde) 
Langelandsvej 38 
DK-5800 Nyborg 
 
 
Tidspunkt: 

18-20.15  

 
Deltagere: 

Søren Weltz 

Kasper Bolmgren(referent) 

Heidi Hansen 

Carsten Stigers 

Jan Jørgensen 

David Coupar 

Mireille Enggaard Kempf 

Jakob Brøndum Madsen 

Søren Holmgård Knudsen(Referent) 
 
 
 

Dagsorden 

 

1. Præsentation 
Kort præsentation af deltagerne 

 Deltageren gav kort præsentation af sig selv og deres virke 
  
2. Invitation og orientering fra stævnearrangør  

 Mireille Enggaard Kempf og Jakob Brøndum Madsen fra Tan-Gun gennemgik, hvad der er sat i værk 
og status på dette 

 DTaF udarbejder Facebook begivenhed. (Udført 25.06.19) 

 Tan Gun printer Flyers der medbringes på sommerlejr af udviklingskonsulent.  

 Tan Gun får afklaret hvornår hal er åben samt hvornår opsætning af baner mm starter fredag 
  

 3. Stævneudstyr opsætning 

 Søren Weltz gennemgik udstyr og hvad der skal til for korrekt opsætning. 

 Der er 4 pc der er ok og køre. – Der ønskes en 5. bane så der skal indkøbes, da Daedo Gen1 udstyr 
er solgt til Finland 

 Søren Weltz - Laver udkast til Hvordan opsætningen af materiale skal se ud på stævnedagen – 
Jacob sender plan til Søren Weltz. 
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 Søren Weltz - køber ekstra stævne PC. Søren H.K/ bestiller Hjelme og Udstyr efter gennemgang af 
nuværende udstyrs liste – Vigtigt, at vi får det vi mangler hverken mere eller mindre 

 Der skal følges op på vægtene. Er der styr på dem? – Der skal aftales lån af ekstra vægt ved Rødovre 
eller Nørrebro – Heidi forespørger ved Rødovre 

 Søren Weltz kan komme fredag eftermiddag og stille op, men har ikke mulighed for at være der 
lørdag 

 Bestilling af udstyr ved Poul Erik i Ølgod i god tid – Når aftaler med hallen er foretaget (Ansvar 
Jakob) 

 Der indhentes tilbud fra fragtmand – så billigt som muligt, men det skal også fungere så vi undgår 
ekstra regninger – Er set før – Hvis arrangør ønsker egen og billigere løsning er det deres ansvar at 
udstyr bliver hentet og returneret (ansvar Jakob) 

 Bestillingen af (hotel)værelser til stævneleder og ADM. Gøres af personerne selv.  
  
4. MA-Regonline 
Orientering af Opsætning ved Jan Jørgensen 

 Stævne afvikling – Ron eller Jelle kommer fra firmaet 

 Der skal aftales afhentning/aflevering af dem i lufthavn – SHK sørger for hotel tæt på Valbyhallen 
  
5. Dommere og vejning 

 Indvejning og ansvar for dette (David Coupar) 

 IVR! Skal vi have det ved DSN eller Re-strike? Eller slet ikke noget video-replay? 

 Som minimum skal der bruges Ipad, da IVR løser mange tvivlsspørgsmål. 

 Undersøgelse af priser samt hvem der betaler – SHK kontakter Re-strike og udsender til 
stævnearrangør. 

  
6. Stævneadministrator 
Gennemgang af arbejdsopgaver for stævneadministrator (Heidi) 

 Fokus på åbenhed og dialog  

 Vi er her for atleterne  

 Har primært ansvar for MFB, tilmelding mm. Meget før arbejde inden og op til stævnet 

 SHK sender 3 årig stævnetilladelse fra Politiet til Carsten og Heidi 

 Laptop til Heidi: Jan J. indkøber og sætter op  

 Kontrakt udfærdiges af SHK – Tøj bestilles ved BudoXperten af SHK 
  
7. Stævneleder 
Gennemgang af arbejdsopgaver for stævneleder (Carsten Stigers) 

 Styrer på stævnedagen  

 Åbenhed og dialog er vigtigt. 

 Kontrakt udfærdiges af SHK – Tøj bestilles ved BudoXperten af SHK. 
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8. Status MFB  

 Både stævneleder og Stævneadministrator får adgang så de kan hjælpe stævnelæge under stævnet 

 Alle skal have MFB til WCTT og udenlandske udøvere skal have indsendt helbreds erklæring – sørg 
for at der er udprintet ekstra, hvis de ikke har indsendt jf. invitationen 

 Ved WCTT 2019 er det 2 rutinerede læger, som kender MFB fra sidste år 
  
 
9. Næste møder: 

 Ikke Planlagt 
 
 
10. Eventuelt 

 Fokus på udvikling af nye stævnetiltag/former skal ske i dialog med alle de involverede personer. 

 Vi er nødt til at gøre nogle nye ting og ikke bare tror at det der er svært nu, ændre sig, men 

klubberne er nøde til at ideen også er god, så de støtter op – Bedre 

analyse/forberedelse/planlægning inden næste nye stævne arrangeres 

 

Med venlig hilsen 

Kasper Bolmgren og Søren Holmgård Knudsen 

 


