Referat fra Eliteudvalget den 24. februar 2015
Pkt.1 Træningssamlinger i alle trupper.
Eliteudvalget gjorde status over de første træningssamlinger. Alle var mening om, at vi har fået en god start i vores
trupper. Pascal har været godt forberedt til alle samlinger.
Pkt. 2 VM
Det er stadig uvist hvor og hvornår med hensyn til VM for herrer, og om det overhovedet bliver til noget. Eliteudvalget
er nødt til at kunne arbejde med en plan B, hvis der slet ikke skal spilles VM i år. Plan B går ud at benytte noget af VM
rejse budgettet til aktiviteter i herre truppen, så det stadig er interessant at være en del af A truppen. Eliteudvalget er så
småt startet med at informere vores truppen om vores planer.
Pkt. 3 Hedebo event
Hedebo og Eliteudvalget har indgået et samarbejde om spillere til Hedebo Open. Vi inviterer 5 franskmænd, der
sammen med Pascal skal indgå i 6 triple konstellationer bestående af 2 Herre A trup spillere og 1 franskmand.
Udgiften deles med Hedebo på den måde at Eliteudvalget betaler rejsen og Hedebo betaler overnatning og mad for de
inviterede franskmænd.
Pkt. 4 EM
Opgaverne som delegationsledere og coaches til EM blev besat.
Pkt. 5 Veteran Nation Cup
Organiseringen af dette års Nations Veteran Cup er i gang og forløber planmæssigt. Vi har indtil nu følgende nationer
tilmeldt: Holland 2 hold, Finland 2 hold, Ukraine 1 hold, Østrig mindst 1 hold og Estland 1 hold. Vi regner med at
Scotland, Wales og Norge også takker ja til invitation. Som nye nationer er Estland, Polen og Luxemburg inviteret.
Pkt. 6 Juniorer
Den første samling måtte aflyses grundet for mange afbud. Eliteudvalget havde til denne samling inviteret til
forældremøde for at få afstemt Eliteudvalgets forventninger og præmisser sammen med forældrenes. Dette møde
udskydes til den næste samling, der er den 9. april i Ledøje.
Pkt. 7 Henvendelse fra en juniorspillers forældre.
Eliteudvalget kontakter forældrene og inviterer dem til næste forældremøde, hvor de berørte punkter vil blive
gennemgået.
Pkt. 8 Eventuelt
Vi har bestilt nye grise. Ud over den røde gris kommer der en hvid gris også.m

