
Dagsorden / referat Talent- & Eliteudvalgsmøde (TEU) 29. december 2019 
Tilstede: Louise Seibæk, Majken Linnemann, Pia Stiller, Henrik Qvistgaard. Flemming Olstrøm på Skype. Afbud: Laurence Halsted 
 

EMNE TID BESLUTNING 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 Dagsorden godkendt.  
Referat fra sidste møde 27.11. godkendt med Majkens tilføjede kommentarer pr. 26.12 

2. Valg af referent 
 

12.05 Majken 

3. Handlingspunkter fra sidst 
 

12.10 Alle punkter vedr. LH afventer til primo februar. 
 
Majken har ikke haft tid til at tage sig af hverken Google Drive (til dokumenter i udviklingsfasen uden personhenførbare oplysninger) eller Ekstranettet, der 
skal bruges som arkivsted for TEUs dokumenter. 
Der er tidligere sendt orientering ud fra Majkens møde med Catharina Winterberg og Marianne Ipsen vedr GDPR og Ekstranettet. 
Majken melder retur med Googledoc og login, når hun er klar. 
 
Nuværende Elitepolitik er meget standard. Spørgsmålet er om den fortsat skal være det. Louise er i gang med at indhente inspiration. Udvalget afventer at 
Louise når længere. Opgaven kan nedprioriteres, da ingen afkræver den af TEU, og den gør ingen umiddelbar forskel for fægterne. På stand-by. 
 

4. Update opgaver under 
sportschef barsel 
 

12.20 Louise checker med Karina, IKC, vedr. udbetaling af diæter til Malte Trier Mørch og Hugo Dergal i LHs fravær. 
 
Forberedelse til EM/VM Kadet/Junior 2020: 
LH pre-booker hotel begge steder. 
Henrik har lavet overslag over behovet for hotelværelser til både kadet/junior EM/VM. 
Majken har lavet introbrev, der kan udsendes, når det har været til gennemsyn. 
Majken laver én FB-gruppe til både EM og VM. Fægtere, trænere, forældre inviteres, når udtagelserne foreligger. 
Pia og Majken slår informationsmøde op i Bruttotruppen – torsdag den 30.1. kl. 19-20 i HFK. Alle interesserede kadetter og juniorer er velkomne. 
3.februar sendes udtagelsesbreve ud af Louise (Kontaktliste med emails på fægtere sendes fra Majken til Louise).   
Fægtere skal bekræfte udtagelse senest 5.2. kl. 20:59. 
Pias udfylder excelark og sender til Laurence og Felipe. 
LH giver feed-back til TEU om hvilke trænere, der forventes at tage med. 
LH giver besked til hoteller om endeligt antal rejsende og bestille shuttle. 
 
Fravær i perioden: 4-6. februar: Louise er bortrejst, 7.-18. februar: Majken er bortrejst. After meeting notes: Majken er bortrejst 5.-16. februar 
 
Martin Wiuff godkender fægtere, der ansøger om TD-elev status til deres ungdomsuddannelse, når ansøgningsfristen udløber 10. januar. 
Bruttotrupsfægtere er kvalificeret til at få godkendelse. 
 

5. Ekstranettet, praksis 
 

12.30 TEU’s brug af Ekstranettet skydes til næste møde. Majken har ikke haft tid i december. 

6. Økonomi, status 
 

12.50 Louise gav status på økonomien 



7. Forberedelse af møde med 
forældre (Louise sender doks) 
 

13.00 Rejsevejledning: 
Det blev besluttet at prisen på dommerbøder præciseres – 500 Euro til EFC/CC – 1000 Euro til satelitter på senior FIE 
 
Louise lægger Rejsevejledningen ud Facebook, når den er færdigredigeret. 
 
Google docs ti koordinering af stævner præsenteres og følges op på at klubberne får lagt informationer ind. 
 

8. Eliteklubber og NCT (Louise 
sender doks) 
 

13.20 Dokumenter vedrørende udvikling af koncept og definition for en DFF Eliteklub er blevet udarbejdet og skal bruges i forholdet til FKTrekanten og HFK. 
 
Dokumenter, der beskriver samarbejdsaftalen mellem DFF, Malte Trier Mørch, Hugo Dergal, FKTrekanten og HFK og dermed udpeger Malte og Hugo som 
nationale cheftrænere for Elite-Projektets henholdsvis senior herre fleuret og senior herre kårde fægtere blev færdigtilpasset. Louise sender til HFK/Hugo og 
FKTrekanten/Malte, og Louise indhenter underskrifter. 
 
 

9. Udtagelseskriterier ud fra 
oplæg fra LH 
 

13.40 DFF har stillet en opgave om Evaluering af udtagelseskriterierne. 
 
Input til evaluering + forslag til ændringer er modtaget fra Bruttotrupstrænere og Laurence Halsted. 
 
Der er ikke belæg for at vedtage ændringer til udtagelseskriterierne for EM/VM 2021. Evt. ændringer til udtagelseskriterier kan tidligst ske til 
kvalifikationsperioden, der starter 12 måneder før udtagelserne til EM/VM 2022. 
 
Arbejdsdag i TEU om Udtagelseskriterier og Sæsonplaner og Individuelle træningsplaner skal planlægges.  
 

10. Akkrediteringsregler, debat 
 

14.10 Majken havde fremsendt materiale, der dokumenterer akkrediteringsreglerne siden 2017. 
Louise laver oplæg på hvordan man bedst udnytter evt. ledige akkrediteringer til fx våbenmagere, der kan arbejde for hele delegationen. 
 

11. Evt. 
 

14.40 Majken gjorde opmærksom på U23 EM i maj. Der skal udtages 8 uger før stævnestart den 27. maj – dvs. 1. april. 
 
Der blev spurgt til Cadet Circuit Poznan pige fleuret 10. jan. Ingen fra Bruttotruppen stiller op. 
 

12. Næste møde inkl. 
dagsordenpunkter 
 

14.50 TEU-møde: Tirsdag 28/1 kl 18 
 
Torsdag den 30/1 i HFK kl. 19:00-20:00 afholder Pia og Majken informationsmøde for interesserede kadet/junior fægtere og deres forældre forud for 
udtagelse til EM/VM. 
 
TEU-møde: Tirsdag den 3. marts 

• Talent-strategi 

• Skemaer til sæsonevaluerings og sæsonplan skal revurderes 

• Drøftelse af udtagelseskriterier kadet/junior 

• U23 EM 27.-31.maj – der skal udtages 8 uger før stævnet 
 

 


