Eliteudvalgsmøde 26. april 2011
Dagsorden:
Spiller repræsentanterne Line Hjorth og Morten Saxild var inviteret til de første 5 punkter
Evaluering af træningssamlingerne
Afbud fra Line Hjorth: Et oplæg fra kvinderne blev tilsendt nogle dage før mødet. EU vil kontakte
Line.
Morten Saxild:
Positivt at samlingerne ligger tidligt på året, og at der er medbragt franske sparringspartnere.
Nogle spillere mener, at man bør opdele truppen i elite og talent trup, da effektiviteten dermed
højnes i hver trup. Nogle ønsker mere konkurrencebetonede øvelser.
EU har forsøgt at skabe ideelle rammer f.eks. via varmekanoner samt et sted hvor der kan træne
høje indlæg indendørs. Truppens størrelse er ok, og samtidig udtrykkes stor tilfredshed med den
gode stemning i herre truppen.
1. Evaluering af NM.
Morten Saxild:
Der opstod forvirring hos nogle spillere, om hvem der skulle udtage holdet til NM, Pascal eller EU,
da der ved en fejl stod i aktivitetskalenderen, at det var EU der udtager.
Pascal skal komme med mere konkret kritik ved udtagelserne dvs. fremadrettede og konstruktive
tilbagemeldinger til de enkelte spillere der ikke er udtaget, så hver spiller ved hvad de skal arbejde
med fremadrettet.
Der ønskes også mere taletid med Pascal for de spillere, som ikke er udtaget.
Betalt forplejning fredag og søndag ved fremtidige NM er et spiller ønske, da der er flere
studerende på holdet.
Ros til coaches for opbakning til holdene ved NM i år, de var hele tiden til rådighed.
Der foreslås en træningssamling med hele NM teamet en til to uger før NM, hvor der eventuelt
uddelegeres opgaver til spillerne eller holdene. Her vil der også kunne være mulighed for, at
coachene kan samle deres hold og tale om målsætninger og forventninger.
2. Internationale turneringer.
Spillerne opfordres til at søge tilskud hos EU til udenlandske turneringer.
3. Økonomi.
EU vil gerne have input til efterårets budgetlægning fra spillerne, til hvordan vi skal budgetterer
EU’s aktiviteter.
4. Eventuelt.
Spillere, der har forslag til forbedringer kan, udover at henvende sig til EU, også henvende sig til
spillerrepræsentanterne Line og Morten.
Udtagelsen af spillere til U‐23 EM sker efter at EU har lavet anden del af aktivitetskalenderen.
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5. Udtagelse til Hedebo Open.
Der foreligger en plan mht. udtagelse til Hedebo. Den udsendes til spillerne fredag eller lørdag
6. Udtagelse til Luxembourg.
Der udtages et kvinde og et juniorhold til turneringen i Luxemburg. Holdene udtages efter Hedebo
(lørdag aften). Der vil være en egen betaling på 1000 kr. pr. person.
7. Valg af Elitekurs repræsentant.
Jørgen blev valgt til EU’s Elitekurs repræsentant.
8. Talentudvikling.
EU skal definere klart hvad vi forstår ved ”et talent” – til udarbejdelse af en egentlig handlingsplan
foreslås det, at vi holder et møde udelukkende om dette punkt til efteråret.
9. Spiller aktiviteter resten af året.
Spillersamlinger for U23‐spillerne. Efter DM i triple får de udtagne spillere en plan over
træningssamlingerne mht. perioden frem til diverse mesterskaber.
10. Eventuelt.
EU planlægger et oplæg til en landsholdsturnering. Sammen med England, Holland og Luxemburg
kan vi, Danmark, skabe f.eks. en 2‐dagesturnering som udgiftsmæssigt kan holdes på et acceptabelt
niveau.
Skal der gives club‐100 point til de spillere der medvirkede i Ankara? Det var en stor turnering som
ifølge tyrkerne bliver tilbagevendende. EU beslutter at spillerne får club‐100 point for at have
deltaget.
Vi skal udsende en separat mail til DPF når vi har udtaget landsholdsspillere – og påføre at navnene
må offentliggøres på hjemmesiden.
EU formulere en ansøgning mht. at kvinderne kan vinde en DIF‐medalje ved DM inden for
disciplinen triple – ligesom hos herrerne.
Eventuelt skal der udarbejdes oplæg til action træning ved junior og U23 samlingerne, så det vil
være en naturlig del af træningen fremover.
Træningssamlinger vest for Storebælt. EU laver et økonomisk overslag, og vurdere udgiften i
forhold til effekten.

Ref. Jørgen
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