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Senioreliteudvalgsmøde 25.02.2014 

Dagsorden: 
1. ”Køreplan” for senioreliteudvalget, herunder: 

a. Mødeform og –frekvens 
b. Sammensætning 

2. Udformning af udvalgets kommissorium (udkast følger) 
3. Snitflade til Talentudvalget og Uddannelsesudvalget  
4. Langsigtet plan/strategi for landsholdene (Hvad skal der ske, såfremt vi mister A-status o.l.).  
5. Træningssamlinger/”Landstræner” m.v. herunder 

a. Kriterier for at være en del af ”seniorelitegruppen” 
6. Aftale med seniorelitespillerne 

a. Hvad kan vi forlange i form af ”tilbagebetaling” (trænerindsats, opvisningskampe o.l.) 
7. Akutte opgaver: 

a. Årets europamesterskaber for hold (udtagelse, forberedelse, coach?) 
b. Årets europamesterskaber individuelt (pligt for de bedste spillere?) 

Referat: 
Deltagere: Lars Guldbrandt (Birkerød), Tom Kjærbye (Formand) og Rasmus Tander (Kontoret). 

1:  
A: 
Der kan i senioreliteudvalget bruges skype eller mail som kommunikationsmiddel såfremt der skal 
træffes hurtige beslutninger. 
Det besluttes at der også skal holdes et fysisk møde i kvartalet for udvalget, hvis der er behov for 
det 
 
Et møde placeres i juni hvor der udarbejdes budgetforslag for seniorerne for den kommende 
sæson.  
B:  
Medlemmer i udvalget: 
sportskoordinatoren 

– Rasmus Tander 
1 Spillerrepræsentant 

– Kristian Frost 
1 Bestyrelsesrepræsentant  

– Tom Kjærbye Larsen 
1-3 Klubrepræsentanter 

- Lars Guldbrandt 
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2: 
Ændringer af kommisoriet for senioreliteudvalget indskrives af Tom og sendes til det øvrige 
senioreliteudvalg for godkendelse. 
Det lægges efterfølgende på hjemmesiden, når det er godkendt i bestyrelsen 
 

3: 
Der skal fra forbundet foreligge en meget klar og præcis beskrivelse af, hvad der menes med at en 
spiller er forhåndsudtaget, og denne beskrivelse udarbejdes  
af Rasmus, som sendes rundt til senioreliteudvalget til godkendelse. Der udarbejdes herefter en 
”standardudtagelse” til bruttotruppen for de respektive landshold, således at der ikke kan 
forekomme misforståelser. 
 
Snitfladen for landsholdet skal placeres således, at de spillere der er placeret på vippen af et 
landshold skal inviteres på samlingerne hvorfra der træffes en endelig beslutning for hvem der skal 
udtages. 
 

4: 
Langsigtet plan for landsholdene. 
Såfremt Danmark rykker ud af A-grupperne vil senioreliteudvalget revurdere den fremadrettede 
deltagelse ved slutrunder for henholdsvis dame- og herreholdet 
 

5: 
Træningssamlinger og landstræner. 
Der afholdes årligt minimum 2 træningssamlinger for landsholdene. 
Der vil blive tilknyttet en elitetræner ved de kommende samlinger. 
Der kigges udenlands efter en kommende national træner ad hoc.  

- Evt. kigges der efter en træner i Finland, England, Frankrig etc. 
 
Rasmus tager kontakt til John Milton i England for at forhøre sig om mulige træneremner. 
 

6: 
Definition af seniorelitetruppen: 

- de spillere der modtager støtte. 
Krav for at være en del af gruppen: 
Deltagelse ved de årlige træningssamlinger. 
Træningsafrapportering til Rasmus og det øvrige udvalg. 
Yde-yde aftale med spillerne – de spillere der modtager støtte skal også deltage ved de 
arrangementer der afholdes af forbundet såfremt dette kræves af forbundet. 
De spillere der modtager støtte fra forbundet inviteres til at deltage ved det næste fysiske møde i 
senioreliteudvalget. 
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Rasmus Juul Tander udfærdiger et udkast til de fremadrettede udviklingsplaner for spillerne. 
 

7: 
Et godt resultat ved det individuelle EM kan give TeamDanmark støte. Derfor argumenterer vi for 
at spillerne deltager ved de individuelle mesterskaber. 
 
Udtagelse af holdet til EM i Riccione: 
Pigerne: 

- Line Unschuld Hansen  
- Sally Skaarenborg 
- Mathilde Lauridsen 
- Cecilie Mayer 

Herrerne: 
- Kristian Frost Olesen 
- Caspar Grauballe 
- Rasmus Møller Nielsen 
- Morten Wiegandt Sørensen 
- Reserve 

 
Reserven vil blive udtaget efterfølgende baseret på resultater fra de kommende 
turneringsresultater, dagsform etc. 
 
Vi satser på at sende Anders Søndergaard med til EM: der findes pris og om det er muligt for 
Anders i det tidsrum. 
 

8: 
Der udarbejdes en standardudtagelsesbeskrivelse som sendes rundt og diskuteres sprogligt så der 
ikke er misforståelser i det formulerede. 
 


