
Dagsorden og referat TEU-møde 28. januar 2020 
 
 

EMNE TID BESLUTNING 

   
1. Godkendelse af dagsorden 
 

 Godkendt 

2. Valg af referent 
 

18.05 Henrik Qvistgaard 

3. Referat og Handlingspunkter 
fra sidst 
 

18.10 Gennemgået 
 
Louise laver et oplæg ift. Evaluering af udtagelseskriterier til DFF-bestyrelsen 
 
Til næste møde 3. marts: 
- Skemaer til sæsonevaluering og sæsonplan evalueres 
- U23 EM 27. til 31. maj, der udtages 8 uger før 
- Talentstrategi 
- Drøftelser af kadet/junior udtagelseskriterier 

4. Update opgaver under 
sportschef barsel 
 

18.30 Intet besluttet. 

5. Ekstranettet, praksis 
 

18.40 Majken er ikke færdig med at uploade billeder til Billedarkiv. Heller ikke folderstrukturen for 
arkiveringen af dokumenter på Extranettet er færdig. 
 
GDPR ved Louise: nyeste oversigt med DFFs Persondatafortegnelse i relation til TEU 
gennemgået og udfyldt, praktik diskuteret. 
 
TEU skal huske at slette personfølsomme oplysninger indenfor 1 år fra vores mailbokse. 

6. Udtagelser ungdoms EM/VM 
 

19.00 Henvendelse fra en fægteforælder vedr. udtagelse til EM/VM blev behandlet. Louise sender 
svarmail til forælderen. 
 
Der blev omdelt foreløbig oversigt over fægtere klar til udtagelse (afventede sidste 
stævneweekend primo februar). Det blev klart, at der ikke kommer til at blive udtaget til et 
U17 herre fleuret hold eller et U17 dame kårde hold. 

7. Akkrediteringer ungdoms-
EM/VM 2020 
 

19.30 Akkrediteringer ordnet og fordelt. Der er plads til en akkreditering til en frivillig 
våbenmester på både fleuret og kårde (I alt 2) 

8. Indsatsområder 2020: 
Talent: hvad, hvornår, ansvar 
Elite: hvad, hvornår, ansvar 
 

19.45 Flere emner blev diskuteret: 
- Pipeline til Bruttotruppen og Seniorrækken 
- Piger i fægtning 
- Nedsat strategiarbejdsgruppe, hvor Kolja Dahlin og Nathalie Ahl også deltager kommer 
også til at samarbejde med en gruppe studerende ved KU. 
- Samarbejde med engelsk ekspert vedr. trænings- og testsystemer 
- Evaluering af TiD-klubber 
 
Der aftales møde/session med klubtrænere/DFF-Sportschef ved træningssamling 28./29. 
marts. 
Laurence arrangerer og inviterer. 
 
Drøftelserne fortsætter. 

9. Opsamling fra møde med 
Hans. 
 

20.30 Mail fra fægteforælder til Bestyrelsen vedr. planer overdraget til TEU. Louise laver udkast til 
svar. 

10. Evt. 
 

20.45 Intet 

11. Næste møde inkl. 
dagsordenpunkter 
 

20.55 3. marts kl. 18 
 
Til næste møde 3. marts: 
- Skemaer til sæsonevaluering og sæsonplan evalueres 
- U23 EM 27. til 31. maj, der udtages 8 uger før 
- Talentstrategi 
- Drøftelser af kadet/junior udtagelseskriterier 
 

 


