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Mødedato: 19. januar 2016 kl. 18:00 – 21:00 

Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), 
Peter Jensen (TRES), Erik Juhl Mogensen (Fm. EU) og Henrik Bjørn Bertelsen (Elitechef). 

Afbud: Flemming Knudsen (TD udvalg) 

Mødenavn: Eliteudvalgsmøde 

Referat: HBE 

 

 

Referat:	  
	  
1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  

Godkendt.	  Tilføjet	  et	  nyt	  3.	  a	  
	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  

Godkendt.	  
	  

3. Status	  på	  punkter	  fra	  sidste	  møde	  
HBE	  gennemgik	  en	  status	  på	  tøjområdet.	  En	  tøjdesignmanual	  er	  på	  vej,	  indeholdende	  både	  en	  
profilkollektion	  med	  priser	  (m/u	  tryk	  og	  broderi	  etc.),	  relevante	  internationale	  regler	  og	  
retningslinjer	  for	  tryk.	  Når	  manualen	  er	  færdig	  sendes	  den	  i	  høring.	  
FKA:	  Vi	  skal	  huske	  at	  en	  gymnastikfotograf	  har	  billedrettighederne	  og	  ikke	  GymDanmark.	  
EJM:	  Kommenterede	  kort	  på	  Eliteskrivet.	  
FKA:	  Skriftlige	  oplæg	  skal	  ud	  i	  god	  tid.	  

	  
3.	  a	  Orientering	  om	  DIF’s	  nye	  støttestruktur	  og	  TD’s	  støttekoncept	  v/HBE	  
Dokumenter	  vedhæftet	  separat.	  Efterfølgende	  diskussion	  om	  den	  fremtidige	  afhængighed	  af	  
eksterne	  midler	  til	  at	  matche	  strategiske	  sportslige	  projekter.	  
	  

4.       Kort	  status	  på	  2015	  fra	  hvert	  område	  	  
	   	  

TRA:	  Mindre	  økonomi,	  niveauet	  for	  pigerne/kvinderne	  er	  for	  lavt,	  hurtig	  international	  udvikling	  
bl.a.	  med	  Time	  of	  Flight,	  flere	  nye	  nationer	  og	  nye	  internationale	  regler,	  fra	  personsatsning	  til	  
struktursatsning,	  træneruddannelse,	  TRA	  rekrutterer	  landsholdspringere	  fra	  ca.	  6	  klubber.	  

	   	  

TUM:	  Samme	  udfordring	  i	  forhold	  til	  kvinder,	  landsholdsgrupperne	  er	  ved	  at	  være	  for	  store,	  
strukturelle	  ændringer	  nødvendige	  ift.	  klub	  og	  landshold,	  fokus	  på	  styrketræning,	  Perfect	  Training	  
app	  udviklet	  af	  Michael	  (kan	  måske	  bruges	  af	  andre),	  rekrutterer	  fra	  ca.	  9	  klubber.	  
	  

TG:	  Udfordring	  i	  forhold	  til	  økonomi	  i	  relation	  til	  EM	  i	  Slovenien,	  fokus	  på	  arbejde	  med	  sponsorer	  
p.t.	  aftaler	  for	  400.000,	  mangler	  250.000	  –	  det	  der	  kan	  sælges	  er	  gode	  pålidelige	  kommende	  
arbejdstagere,	  fokus	  på	  sponsorpleje,	  udfordring	  på	  pige	  siden	  -‐	  frafald	  meget	  stort	  ved	  15	  års	  
alderen,	  fokus	  på	  international	  udbredelse	  af	  TG,	  træneruddannelse	  for	  ringe,	  fysisk	  træning,	  
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eksponering,	  brug	  af	  Twitter	  og	  Facebook,	  god	  aftale	  på	  Sydfyn.	  Gymnasterne	  samler	  sig	  i	  ca.	  15	  
klubber	  med	  juniorpiger,	  10	  med	  juniordrenge	  og	  ca.	  5	  senior	  klubber	  med	  h.hv.	  M/K.	  
	  

KIG:	  Økonomisk	  udfordring,	  stor	  egenbetaling,	  den	  kritiske	  masse	  er	  for	  lille,	  frafaldsproblematik,	  
træneruddannelse	  og	  ATK,	  Talent	  2020,	  ca.	  7	  centre.	  
	  

MIG:	  Helge	  skadet,	  ingen	  OL,	  dårlig	  timing	  med	  USA	  lejr,	  få	  drenge	  =	  dårlig	  rekruttering,	  ændret	  
konkurrencesystem	  og	  nyt	  Danneborg	  til	  Tops,	  mange	  udenlandske	  trænere,	  ca.	  6	  centre	  

	  

	   EJM	  konkludere,	  at	  disciplinerne	  imellem	  havde	  en	  del	  af	  de	  samme	  udfordringer	  og	  opfordrede	  til	  
inspiration	  og	  samarbejde	  på	  tværs.	  

	  
5.       Økonomi	  –	  status	  2015,	  budget	  2016	  (Henrik	  sørger	  for	  oplæg/status).	  
	   HBE	  gjorde	  kort	  status	  på	  elitenøglen,	  herunder	  opnåede	  elitepoint	  i	  2015	  og	  gennemgik	  

GymDanmarks	  støtte	  til	  elitesektionerne,	  inkl.	  periodisering.	  HBE	  gennemgik	  oplæg	  til	  EU	  budget.	  
Det	  blev	  besluttet	  at	  Polar	  Pro	  skal	  afprøves	  inden	  det	  finansieres	  via	  EU	  midler	  og	  at	  EJM	  skal	  
forsøge	  at	  hente	  30.000	  kr.	  hjem	  til	  satsningen	  på	  DMT	  i	  2016.	  Det	  blev	  aftalt	  at	  vi	  følger	  forløbet	  
vedr.	  de	  150.000	  kr.	  fastfrosne	  ATK	  midler.	  

	  
6.       Status,	  tidsplan	  for	  ATK	  og	  frigivelse	  af	  indefrosne	  midler.	  
	   Kort	  berørt	  under	  pkt.	  5.	  
	  
7.       Kalender	  2016,	  Milestones	  for	  hvert	  enkelt	  aktivitet	  
	   EJM	  opfordrede	  til	  at	  få	  opdateret	  aktivitetslisterne.	  Elitesektionerne	  byder	  ind	  med	  relevante	  

konkurrencebesøg.	  
	  
8.       Næste	  møder	  i	  Eliteudvalget	  
	   12.	  maj	  kl.	  18.00	  –	  21.00	  i	  IH	  
	   13.	  september	  kl.	  18.00	  –	  21.00	  i	  IH	  
	  
9.       Eventuelt	  
 Intet. 
 
Referent: HBE 


