
Dagsorden SEU møde mandag d. 15-05-2015 Kl. 20.00 – 21.00  

Dagsorden: 

1) Hvilke opgaver mangler at blive løftet i SEU frem mod den kommende sæson? Og hvordan løfter vi 
dem i prioriteret rækkefølge: 

a. Se appendix for overblik over opgaver 

Hvis der er overskydende tid på mødet kan følgende punkter være relevante at diskuterer: 

1) Hvordan ser budgettet for den kommende sæson ud? 

2) Sammenlægning af Talentudvalget og Senioreliteudvalget 
a.  Proces og tidsplan for evt. sammenlægning 

3) Elitecenter strukturen 
4) Elite vision og mission 
5) Hvordan strukturerer vi den kommende sæson for landsholdene? 

a. Landsholdssamlinger 
b. Bruttotrupper 
c. Udtagelse til landsholdet – deadlines mm. 

________________________________________________________________________________ 

Referat: 
Deltagende 

Bo Christiansen (BC), Lars Guldbrandt(LG), Rasmus Juul Tander (RJT) og Palle Laursen(PL) 

LG indleder med en kort gennemgang af arbejdet i SEU frem til nu og hvad der er fokuseret på. Primært 

blev der fokuseret på planlægning af landsholdssamlingen, arbejdet frem mod ETC2015, spillerkontrakter 

samt hvordan vi griber spillernes individuelle udviklingsplaner an nu og i fremtiden. 

1) Hvilke opgaver mangler at blive løftet i SEU frem mod den kommende sæson? 
a. Først skal støtten for efteråret evalueres for de enkelte spillere gennem udviklingsplaner 

samt evaluering af budgettet fra ETC2015. 
i. Udviklingsplanerne er sendt rundt til spillerne for evaluering af deres sæson frem til 

udgangen af december for evaluering af turnerings- og træningsaktiviteter. 
b. Hvordan udnytter vi vores landstræner bedst muligt? 

i. Der skal ligge et udkast til seniorelite- og talentudvalgene omkring trænings setup 
1/7-15. Dette sker i hh til nedenstående punkt. 

c. Elitecenter setup’et skal beskrives i hh til elitestrategien og altså indeholde både talent- og 
elitecentre. 

i. David McAlpine er ansvarlig for at lave en skitse af et muligt setup som det er 
tænkt ind i strategien. RJT vil være koordinerende på udarbejdelsen og bistå med 
vejledning ift DSqF’s elitestrategi. 

ii. Udkastet sendes til SEU senest 1/7-15 til kommentering. 
iii. Seniorelite- og talentspillerne skal have besked senest primo august om setuppet 



d. Der skal afholdes landsholdssamlinger minimum 2 gange årligt. I den forbindelse skal det 

diskuteres: 

i. Hvordan selekteres bruttotruppen for efteråret og hvordan arbejder vi med dem? 

1. Samlet camp hvor der også indgår overgangsspillere/transitionsspillere  

2. For at få snakket med spillerne og få indblik i deres sæsoner og planer for 

året 

3. Bruttotruppen skal være de spillere der går helt ind i kampen om de 

pladser der måtte være på spil til ETC 

a. RJT + David McAlpine tilpasser spørgeskemaet omhandlende 

motivation for deltagelse ved ETC for bruttotruppen så det 

fremover matcher de krav og kriterier der er for deltagelse på 

landsholdets bruttotrup frem mod ETC 

i. Sende rundt til kommentering inden 1/7-15 

e. RJT udarbejder i samarbejde med David McAlpine og John Milton en oversigt over trænere 
(niveau og placering, potentiale og trænersparring mm) samt potentielle spillere (niveau, 
placering, potentiale og trænersparring mm) til bruttotruppen. Målet er at spillerne kan 
parres med individuelle trænere i deres lokale klubber. 

i. Udkastet sendes til SEU for kommentering og godkendelse senest 1/8-15  
f. Revurdering af den langsigtede strategi for SEU herre A, efter at de er rykket ud af A-

gruppen, Mesterskabet foregår næste år i Polen: 

i. Indstilling fra David og Rasmus ift potentialet ved mesterskabet 

1. Hvorfor deltagelse ved ETC – hvordan ser vi seniorlandsholdet fremover? 

a. Falder efter 1. landsholdssamling efteråret 2015 

g. Ekstra stor vægt på deltagelse ved EIC 

i. Enighed om at dette skal være et mål for spillere der modtager støtte 

Hvis der er tid til overs, så er følgende punkter også p å dagsordenen:  

2) Hvordan ser budgettet for den kommende sæson ud? 
a. Hvor står vi med af økonomi for den kommende sæson 
b. RJT: Sender Palle og Lars’ oplæg til egenbetaling for spillerne til Bo 

3) Sammenlægning af Talentudvalget og Senioreliteudvalget, proces og tidsplan. 
a. Der er enighed om at sammenlægning er en god ide for at skabe bedre synergi mellem 

junior og seniorspillerne og strategierne 
b. Tidshorisonten for sammenlægningen skal drøftes på et fælles udvalgsmøde mellem TAU 

og SEU. Fysisk møde og gerne en dags varighed. Der skal udarbejdes en plan for det. David 
McAlpine bør inviteres til mødet. 

1. Mødet bør placeres i august måned gerne i Herlev ifm. testcampen. Øvrige 
datoer der foreslås bør være i efterfølgende weekender. 

2. RJT sender en mail til Bo Christiansen med et udkast til indkaldelse til møde 
senest torsdag d. 18/6-15. 

3. RJT sender efterfølgende en doodle rundt til de to udvalg 
ii. Der skal drøftes elitevision og mission samt mål og handlingsplaner på mødet 

4) Elitecenter strukturen 
a. Frafalder 

5) Elite vision og mission 



a. Frafalder 
6) Hvordan strukturerer vi den kommende sæson for landsholdene? 

a. Landsholdssamlinger 
b. Bruttotrupper 
c. Udtagelse til landsholdet – deadlines mm. 


