
Møde Eliteudvalget den 3/3-2018 i Hjørring 

Tilstede: 

Gitte Maribo, Lars-Henrik Sloth, Claus Arnsbæk, Thomas Sørensen og Steen Houman 

 

1) opfølgning på møde med bestyrelsen 

Eliteudvalget står med arbejdet på ungdomssiden ved en skillevej. I princippet kastes alt op i luften til 

hvordan talentudviklingen skal koordineres. 

Udvalget vil komme med et bud på en model til dette, som efterfølgende vil blive lagt på hjemmesiden, så 

andre kan komme med input til denne. 

Udvalget er bekendt med udfordringen omkring det økonomiske setup, og det er ikke en nem opgave 

fremadrettet at skulle prioritere indsatser 

 

2) strategiske spor med DIF herunder bud på sportslig set up jf. LHS input sidste møde og regionale 

DBTU har indgået en aftale med DIF om to strategiske spor, som er det forbundet vil arbejde efter i forhold 

til det tilskud DBTU årligt modtager fra DIF. 

Det ene spor er talentudviklingen, og i dette ligger et ønske om flere regionale miljøer. Dette vil blive 

indtænkt i den model udvalget vil komme med. 

3) Opfølgning på ledermøde med DBTU 

Udvalget glædede sig over der var mange med og der var stor lyst til at debattere.  

Den solidariske licensmodel blev vendt, og udvalget forstår begge synspunkter, men ser behov for 

yderligere finansiering.  

 

4) Hvordan skal økonomi prioriteres 

Der er tre områder hvor Eliteudvalget gerne vil sætte ind 

Talentidentifikation 

Talentrekruttering 

Talentudvikling 

I forhold til den model der vil komme fra udvalget, vil der ligeså være bundet økonomi op. Men udvalget er 

bevidste om der skal være muligheder for junior og U21 i forhold til internationale muligheder. 

Der skal jf. det udspil udvalget kommer med i forhold til en model for talentudviklingen, være input til 

områder omkring piger/drenge og indsatser på området puslinge og yngre pige/drenge. 

 

 

6) Årsmøde 

Gitte Maribo udtræder i forbindelse med årsmødet før tid, Thomas Sørensen 

ønsker ikke at fortsætte grundet studier. 

 

7) Evaluering af kval 12 og top 12 og næste sæson for kval12 og top12 
425.000 



LHS redegjorde for at der kommer nogle små justeringer, så DBTU vil følge det 

internationale regelsæt. Ellers fin tilfredshed med arrangementet. 

 

8) Budget  

Udvalget har fået udkast fra bestyrelsen til et foreløbigt budget, vi afventer det 

endelige, men vil I vores model komme med bud på indsatser 

9) Seminar  

Udvalget vil gerne indbyde trænere til et seminar, gerne i forbindelse med 

landskampen i Odense. Mere information vil komme via hjemmesiden 

 

10) 6 nationers 

Lokalunionerne stiller med hold på drenge og pigesiden og står for det økonomiske 

ansvar 

 

11) Eventuelt 

 

 


