Eliteudvalgsmøde den 03.12.2019
Deltagere: Jens Carlsson – Johnny Hofhøj – Glenn Hansen - Erik Erlandsen -Henrik Toft
Afbud:
Referat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluering af 2019 sæsonen
Trupperne
Kraftcenter
Aktivitetskalenderen
Træner 1
Eventuelt

Pkt. 1
Eliteudvalget er enigt om, at selv om vi ikke har fået medaljer, har sæsonen 2019 været en godkendt sæson med 5
kvartfinaler. Vi havde dog forventet mindst en kvartfinale mere, nemlig hos kvinderne til VM i Cambodia. Vi kunne
konstatere, at vores kraftcenter har virket for juniortruppen, da juniorerne fik et mere end godkendt resultat.
Vi gennem gik sidste finansrapport over udgifter i året til dato.
Pkt. 2
Et enigt eliteudvalg, er klar til at ændre antallet i A-trupperne fra 12 spillere til 9 spillere. Det gør vi, fordi vi vil optimere
træningen til samlingerne.
I veterantruppen bevarer vi stadigt 12 spillere, men da der kommer nye veteraner hvert år, er vi nødt til at nulstille
truppen hvert år ved udgangen af året. Vi vælger at udtage de 12 spillere til truppen sidst i januar 2020. Vi vil benytte SSBF
venskabskampene som en af vores udvælgelseskriterie for at sikre, at vi får øje på evt. nye veteranspillere. Til denne
turnering vil hele eliteudvalget derfor være tilstede.
Pkt. 3
Eliteudvalget vil optimere Kraftcenteret træningssamlingerne for U23 og Talenttruppen ved at invitere dygtige spillere
med internationalt niveau.
Eliteudvalget vil holde møde med Kraftcentertrænerne for at få forventningsafstemt 2020 sæsonen. Det vil ske til
førstkommende kraftcenter træning.
Pkt. 4
Vi er i fuld gang med at lægge sidste hånd på Aktivitetskalenderen. Dog afventer vi afklaring på nogle af vores datoer. Vi
forventer at være færdig medio januar 2020
Pkt. 5
Vi gennemgik status for Træner 1 uddannelsen.
Pkt. 6
Der arbejdes for at vi får en ny værtsnation for Nation Veteran Cup senest i januar.
Erik informerede om, at vi har fået en invitation til en turnering i Belgien, som vi også deltog i sidste år. Vi vil gerne deltage
med et junior hold og et veteranhold til denne turnering der forgår i påsken 2020
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