TEU-teknik møde 27-03-2021
Sted:
Scandic Odense Hotel
Hvidkærvej 25
5250 Odense SV

Deltagere:
Kristoffer Andersen (KA), Bodo von Münchow (BvM), Michael Gandø (MG) , Jørn Chr. Andersen
(JCA)

Referent:
Jørn Chr. Andersen

1) UC
A) BvM tager fat i udviklingskonsulenten Mikkel på mandag d. 29/3 omkring UC / Talent
tanker der ikke er fysisk - om retningslinjer og hvad kan ligge inden for skiven / rammen
B) UC tanker - drøftet det nuværende koncept- revurdering af om det passer til de næste 5
år hvordan tingene ser ud p.t.
C) Hvis vi skal lave et koncept som Masters Træningerne, så skal Dem der skal varetage
opgaven, have en lige linje op til LH

2) Retningsliner/politik for LH evalueringer.
Fokus på kultur og miljø. Der skal ses på en mere struktureret evalueringsproces på LH efter
hvert mesterskab, så vi sikrer feedback ift. eksisterende strategi, trivsel og kultur.

3) Arbejde på rammer for LH rejse aktiviteter
Regler for leje af biler blev diskuteret sammen med regler og retningslinjer for fælles rejse.
Det blev ikke endeligt afsluttet så det må påføres næste møde. Tilsvarende mht. regler og
retningslinjen for kørsels godtgørelse for trænere.

4) Dresscode til mesterskaber
LHL har spurgt til, om tøj der anvendes til mesterskaber bliver dækket. TEU følger op på
gældende regler og vil drøfte det yderligere til næste møde.

5) Konstellationer på landsholdet
Alle teams og pairs skal være baseret på frivillighed, og uden sanktioner fra hverken klubeller landstrænere, og kan til enhver tid opløses og dannes på en god og konstruktiv måde.
Trænerne kan foreslå konstellationer og de kan trænes på samlinger, men beslutningen er de
aktives. TEU har fokus på objektive udtagelseskriterier, der bl.a. skal sikrer mod eksterne
påvirkninger og fremme fair og gennemsigtig konkurrence.

6) Junior Selection for WT Challenge
Udtagelse foregik med online bedømmelse af tre poomseer med 5 udenlandske + dommere
og en dansk. TEU ønsker at få resultatlister med point på hjemmesiden, så der sikres
åbenhed og gennemsigtighed i beslutninger og resultater.

TEU arbejdsområder
Arbejdsområderne blev gennemgået og følgende blev valgt:
-

Politik oppe fra: MG / BvM

-

Kontrakt / ansættelser: MG

-

UC: KA / BvM

-

TeamDK: MG

-

DIF: BvM

-

Udtagelseskontrol / principper: JCA (TEU)

-

Strategi: TEU

-

LHL: MG

-

Konsulentkontakt mht. UC: KA

