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Senioreliteudvalgsmødet 10/09 2014 

Dagsorden: 
1. Opfølgning på kommissorium og referat fra sidste møde 

2. Tildeling af turnerings- og træningsstøtte 

a. Thomas Laursen 

b. Kristian Frost 

c. Line Hansen 

d. Sally Skaarenborg 

3. hvad gør vi frem mod ETC 2015 

4. evt. 

Referat: 
Deltagere: Lars Guldbrandt (Birkerød), Palle Laursen (Kolding), Tom Kjærbye (Formand) og Rasmus Tander 

(Kontoret. 

Mødeform: SKYPE 

1. Opfølgning på kommissorium og referat fra sidste møde: 

a. Kommissorium godkendt i bestyrelsen. 

b. Rasmus følger op på referatet fra første møde med Lars’ kommentarer. 

c. Kristian Frost har meddelt at han ikke har tid til forbundsarbejde i den kommende sæson. 

Derfor fjernes han fra hjemmesidens poster. 

i. Der skal sendes en opfordring ud til elitespillerne om at besætte den ledige post i 

senioreliteudvalget. Rasmus er ansvarlig for dette. 

d. Det forventes at udvalgets medlemmer reagerer på de mails, telefon eller anden kontakt 

medlemmerne i mellem. 

e. Kommissorium og referat fra marts skal på hjemmesiden. 

i. Rasmus er ansvarlig for dette. 

f. Årsplan for senioreliteudvalget udarbejdes på et kommende møde. 

2. Tildeling af støtte: 

a. Kontrakt for hver spiller udarbejdes og sendes rundt til udvalget for godkendelse. 

Kontrakten skal indeholde: 

i. Hvilke arrangementer som spilleren forventes at deltage i. 

ii. Hvor mange timer det forventes at spilleren afsætter i kontraktperioden til 

forbundsarbejde. 

iii. Spillernes forventede udgifter for kontraktperioden. 

1. Hvad søger spillerne tilskud til? 

2. Budget og sæson-/træningsplan. 

iv. Øvrige rapporteringskrav til forbundet. 
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1. Palle og Lars opstiller forslag til proces for ansøgning af støtteressourcer fra 

forbundet. Lars laver et første udkast, der sendes til Palle d. 01.10.14. 

Endeligt udkast sendes til senioreliteudvalget d. 01.11.14. 

b. Thomas Laursen: 

i. I sparring med Rasmus tildeles Thomas evt. trænings- og turneringsstøtte til den 

kommende sæson. 

c. Kristian Frost: 

i. Tildeles den aftalte støtte for efteråret. 

d. Line Hansen: 

i. Tildeles den aftalte støtte for efteråret. 

e. Sally Skaarenborg: 

i. Tildeles den aftalte støtte for efteråret. 

3. Hvad gør vi frem i mod ETC 2015? 

a. Herrerne deltager også ved ETC 2015 da det er på hjemmebane. 

b. Der opstilles krav fra senioreliteudvalget til, hvilke arrangementer som spillerne forventes 

at deltage ved for mulig udtagelse til ETC 2015. 

i. Deltage ved samlinger og hjemlige senior GP’er. 

c. Der udtages en bred trup frem mod ETC 2015. 

i. Rasmus sender et udkast til senioreliteudvalget på en bruttotrup for hhv. herre- og 

damelandsholdet, samt udkast på krav og forventninger til spillerne i 

bruttotrupperne mht. deltagelse i landsholdssamlinger og turneringer. 

1. Alle medlemmer af senioreliteudvalget har kommenteret på bruttotruppen 

senest 01.10.14 og dermed er truppen defineret. 

4. Evt. 

a. Der afholdes møde i senioreliteudvalget den anden mandag i måneden kl. 19.30 over 

SKYPE. Varigheden af mødet vil være ca. 1 t. 

i. Rasmus minder om møder og sender mails ud med dagsorden og indkaldelse. 

b. Tom opretter en gruppe på Basecamp for senioreliteudvalget. 

c. Der arrangeres et møde mellem talentudvalget og senioreliteudvalget, hvor der aftaler 

snitflader mellem transitionsspillerne (U23-gruppen). 

i. Som forbund har vi til opgave at vejlede transitionsspillerne i hvilke turneringer de 

skal deltage i, hvordan deres træningsplanlægning foregår, hvilke trænere de 

bruger. 

1. Dette foregår i sparring med Rasmus. 

 


