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Sted:  
SKYPE møde 
 
Tidspunkt: 

19:00 -21:00 

 
Deltagere: 

Kristoffer Andersen, Michael Gandø, Kim Drube, Michael Winther, Jørn C. Andersen 

Afbud: Ky-Tu Dang, Lis Borring, Thomas Purup 

 

 

1) Siden sidst. 
Inden Corona, nåede vi US-Open, som var en sportslig god tur. Der var hård modstand i de fleste 

grupper, der blev brugt samme set up som ved VM, med pulje i starten og battle i finalerunden og 

sidst men ikke mindst fik vi gode resultater og medaljer med hjem. 

KD, KA, TP og Kasper Bolmgren har arbejdet med det nye UC-koncept og har materiale ude i 

høring. Der skal specificeres nogle enkelte ting i teksten og så skal de i gang med dialogen med 

interesserede klubber. 

VM i Herning er aflyst og vi ved endnu ikke om det er en permanent aflysning. Det har betydet en 

del skuffede og mentalt demotiverede udøvere, som der er taget hånd om. Der er lavet 

trøningsprogrammer til dem. De kan benytte videoevaluering, som fremsendes til trænerne, som 

efterfølgende giver feedback. Og så er der kommet flere online konkurrencer på programmet, 

hvilket er noget LHL støtter op om. 

 

2) Prioritering af midler ved stævnedeltagelse kontra samlinger og lign. Lagt sammen med pkt.  

3) Deltagelse ved udtagelsesstævner 

LHL ser forbundets set up med fixed budget i detaljer, som en stor udfordring. Den sportslige 

kalender kendes sjældent mere end nogle få måneder frem og der kommer hele nye tiltag til fra 

WT og WTE. MG oplyser at det er et ufravigeligt krav fra bestyrelsen (Revisionen) at vi har 

budgettet og budgetprocessen som vi har. Kommer der stævner ind midt i budgetperioden, som 

sportsligt er mere interessant end de planlagte, kan TEU være fleksibel med ændringer, hvis det 

ligger inden for de økonomiske rammer. Problemstillingen gælder også i budgetfasen, når 

samlinger skal planlægges og evalueres sportsligt (udviklingsmæssigt) op imod stævnedeltagelse. 

Dette bliver altid gjort efter bedste evne og aktuel kendskab til stævnekalender. 

Satsstævner (Udtagelsesstævner) er der hvor man kan kvalificerer sig til Bruttolandsholdet og 

Mesterskaber. Der vælges typisk op til 4 danske stævner (For at højne den generelle kvalitet af 

danske stævner og for at reducerer de samlede udgifter for udøvere samt DtaF). Der er desuden 

typisk op til 4 udenlandske stævner, som er valgt ud fra kvalitet og konkurrenceniveau samt 

sikkerhede for at landsholdstrænerne kan være tilstede. Det vil fremover vurderes om alle skal 

vurderes ved de samme satsstævner, eller om f.eks. FreeStyle skal vurderes, der hvor 

konkurrencepresset er størst. 
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Der vil fremover også være skærpet opmærksomhed på fravalg af satsstævner, til fordel for andre 

stævner, som ikke kvalificerer til Bruttolandsholdet. LHL og TEU vil se på betydningen af en udøver 

der fravælger et satsstævne, især hvis det er til fordel for at deltage i et alternativt stævne. Det 

skal afklares hvilken sportslig betydning dette kan have for den enkelte udøver i forhold til 

udtagelser. 

Det vil også vurderes om det vil være udviklingsmæssigt bedre at deltage med mindre hold med 

færre trænere mod verdenseliten i Asien og/eller Americas, end at tage stort hold med hele LHL 

trænere til stævner i Europa, hvor modstanden er langt mindre. 

En ny faktor er G-stævnerne, som giver seedningspoint til bla. VM. LHL kan have svært ved at 

forsvarer, hvis disse skal fravælges, da det kan have stor betydning for den enkelte udøvers 

(medalje-)chancer ved et mesterskab. 

 

4) Manglende gennemsigtighed i TLH-strukturen. Herunder definitation af niveau. 

Der ligger en fuld beskrivelse af opdelingen Talent/Prospect/Bruttolandshold på 

Bruttolandsholdets Google site. Prospects er dem, som der bliver holdt ekstra øje med og spm 

bliver inviteret med på flere samlinger end Talenterne. De kan komme fra Talentholdet. Men kan 

også komme ”ud af det blå” og vise en række gode resultater. 

Prospects bliver, som nævnt brugt som både indslusning og udslusning af Bruttotruppen. Det kan 

altså også være Bruttolandsholdsudøvere der af en eller anden årsag viser nedadgående udvikling 

men stadig er i betragtning til Bruttolandsholdet. LHL udtager Landshold til mesterskaber fra 

Brutto og Prospects. 

5) Op- og nedrykning 

Udviklingssamtaler er baseret på frivillighed og oftest er det de samme, som stiller op i køen til 

samtaler. TEU opfordre til at det bliver mere organiseret, at samtalerne også tages uden for 

samlinger (telefon/Skype) og at der forud fordegradering gives personlig feedback, inden teamet 

offentliggøres. Teksten for udtagelseskriterier er opdateret og skal lægges op på forbundets 

hjemmeside snarest muligt. 

I sammenhæng med ovennævnte, har udøverne et veldefineret skema, med information omkring 

deres træning, udvikling og planlagte stævner, som de pr. mail skal indsende til LHL, som blandt 

andet benyttes til at tage udgangspunkt i en samtale. Det er dog langt fra alle, som lever op til 

dette. Det skal der også strammes op på. 
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6) Nyt UC-koncept  

Se under pkt. 1 

KA og KD følger op med Kasper Bolmgren 

7) Lis Borring stopper som ass. Landsholdstræner 

Lis stopper af personlige årsager. Det er aftalt med MG at hun hun tager kontakt med Kasper 

Bolmgren for at deltage i udvikling af talentklubber igen fra efteråret. 

Pga. Corona-situationen, træffes der først beslutning om eventuel ansættelse af ny ass. 

Landsholdstræner, når vi kan se at aktivitetsniveauet igen er opadgående. 

 

8) Evt. 

Når vi efter 11. maj måske kender mere til restriktionerne fra sundhedsmyndighederne,                              

vil vi hen på sommeren, arrangerer en undervisningsdag for LHL omkring coaching, mentaltræning 

og kommunikation. 

Vi er fortsat uvidende om hvorvidt den nye kommende (nye) bestyrelse ønsker at forlænge de 

nuværende kontrakter for den Danske Landsholdstræner, Team Manager og De Assisterende 

Landsholdstrænere, der alle har kontraktudløb ved udgangen af 2020. 

 

Med sportslig hilsen 

Michael Gandø 

Formand TEU-Teknik 


