
Møde LHL og TEU – Referat 19.06.2019 
 

Til stede: Kristoffer Andersen, Michael Gandø, Ky-tu Dang, Kim Drube og Thomas Purup 
Referent: Thomas Purup 
 
1) EM-evaluering. 
Mindre hold i år end sidst, men samlet set en højere kvalitet.  

- 2. Mest vindende nation 
- 1. mest vindende kvindelige udøvere 
- 3. mest vindende mandlige udøvere 
- 34 udøvere  

God planlægning under turen. Daglig evaluering. Rigtig godt samarbejde i LHL.  
Vi savner evaluering til WT på EM og VM: 

- Det var en forfærdelig hal, 200 pladser og 1000 mennesker i hallen. Ingen brandveje, ingen 
ordentlige opvarmningsområder. Under al kritik og ingen hører om det.  

Der mangler fastsættelse af nogle standarter for at måtte afholde et mesterskab.  
 
2) Orientering (kvalifikation uden om forbundet).  
Nye regler fra WTE. Kun kadetter kan kvalificere sig til mesterskaber via stævner.  
Det er dog vedtaget, at man skal være udtaget til bruttolandsholdet for at det kan være gældende. 
 
3) Habilitet – udøver samtidig med at man er tilknyttet funktion for et andet land.  
LHL gennemgår teksten i udtagelseskriterierne og får flettet punkt med habilitet ind.  
Et forslag kunne være: 

- Man må gerne være både udøver på det danske landshold og være tilknyttet andet 
landshold. Dog kan man til mesterskaber og øvrige satsstævner fastsat af landsholdet, kun 
have én rolle. Enten er man udøver for Danmark eller også er man tilknyttet det andet 
land.  

 
4) Udtagelseskriterier 
Generelt skal udtagelseskriterierne revideres af LHL.  
Udgaven på forbundet er blevet afkortet uden aftale med LHL.  
Der skal tilføjes på udtagelseskriterierne, at nogle af de point man har optjent fx som junior, bliver 
overført når man bliver senior.  
Det skal gøres eksplicit, at pointene er et supplement til LHL’s samlede vurdering sportsligt, 
udviklingsmæssigt m.v. I sidste ende er det landsholdstrænerens vurdering der er afgørende.  
Skal til gennemsyn ved TEU: senest 1. september.  
Deadline og præsentation: 1. landsholdssamling i efteråret d. 14.-15. september.  
 
5) Satsstævner 
Vores seniorer som skal vinde medalje til VM, skal ud i verden og have bank inden, for at de kan 
blive motiveret. Det er det eneste der giver sportslig mening.  
De vanlige satsstævner (Belgien, Østrig m.v.) er gode for kadet, nye juniorer, bobler m.v.  
OBS på at freestyle modstanden ikke nødvendigvis findes ved samme stævner som poomsae.  
Forslag: Rent økonomisk, skal de danske stævner holdes ude af budgettet.  



Der skal udarbejdes plan for satsstævner differentieret på udøvergrupper og valgt coaches. 
Det behøver ikke at være et stort hold der kommer afsted til ALLE stævner, men snarere 
fokuserede hold udvalgt efter hvor der er mest modstand.   
Kim Drube, Thomas Purup, Ky-tu Dang laver overblik.  
 
4) DEN dobog 
Ifølge WT og WTE må alle skrive på deres dobog, hvilket land man kommer fra.  
Der kan dog laves et dobogrelement for de danske stævner.  
Kim Drube og Thomas Purup laver forslag til udkast for dobogreglement i Danmark.  
Herunder udspecificeret hvordan det kan håndteres og hvad brud indebærerer.  
 
5) Personfølsomme oplysninger.  
Adresseliste – der skal skrives ud, at det er frivilligt at have e-mail og telefonnummer på listen. Når 
folk forlader holdet, skal deres oplysninger slettes og adgangen til dokumentet fjernes.  
 
5) Økonomi 
Der laves halvårs opgør for landsholdet. 
Vi savner at få flere oplysninger om, hvor meget der kommer ind på de åbne samlinger.  
Kan der laves kontonummer i stedet for MobilePay, så alle penge fra åbne samlinger, går direkte 
ind på separat konto.  
Lav evt. flow chart med procedure for tilmelding – hver samling får specifik kode.  
 
6) Head of Team (HOT) 
Michael Wither stopper og kommer ikke umiddelbart tilbage senere.  
Michael Gandø overtager rollen midlertidigt til vi finder en ny person.  
I mellemtiden kan øvrige TEU medlemmer supplere ved mesterskaber og satsstævner.  
Som udgangspunkt skal HOT-opgaver holdes helt væk fra trænerne.  


