Brøndby, 5. maj 2021

Referat fra Eliteklubforum 2 2021
tirsdag d. 4. maj 2021 klokken 18:30
Afholdt via Teams
Mødet blev afviklet med 25 deltagere fra 17 forskellige klubber og 4 ansatte i den sportslige ledelse.
Dagsorden:
• Valg af medlemmer til Eliteudvalget
• Præsentation af indsatser i Eliteplan 2021-2024
• Nedsættelse af arbejdsgrupper
o Ranglister og stævner
• Information fra landsholdene
o JWOC 2021 og juniorers deltagelse ved EOC og WOC.
Pkt. 1 – Valg af medlemmer til Eliteudvalget
Eliteudvalgsformand Carsten Lausten (CL) bød deltagerne velkommen, og foreslog følgende medlemmer til
Eliteudvalget:
• Rasmus Ødum (RØ), OK Øst Birkerød, Østkredsens udvalgsmandat (kontakt til TC’er)
• Peter Reibert Hansen (PRH), Allerød OK (MTBO)
• Kirsten Møller (KM), Søllerød OK (kontakt til B&U)
• Signe Søes (SS), Silkeborg OK (udtagelser, kommunikation og information)
• Rasmus Djurhus (RD), OK Pan Aarhus (ranglister og stafetliga)
Der var ikke flere kandidater til udvalget og ovenstående blev valgt.
CL nævnte at Østkredsen har valgt en repræsentant til udvalget, men at hhv. Nord- og Sydkredsens mandat
fortsat er vakant.
Der blev spurgt ind til snittet mellem EU og DOF’s ansatte på f.eks. kommunikationsområdet. Anders Hav
Bachhausen (AHB), sportschef, svarede at snitflader og arbejdsfordeling skal koordineres, men at dette har
afventet EU’s sammensætning og medlemmernes interesser og kompetencer.
Pkt. 2 – Præsentation af indsatser
CL redegjorde for de vigtigste indsatser i Eliteplanen set fra EU’s side:
• Relancering af ranglisten og genlancering af stafetligaen. Konkurrencerne skal gøres attraktive så flest
mulige både landsholdsløbere og subelite har lyst og mulighed for at deltage.
• Nye stævneformer i Eliteplanen kaldet Færdighedskonkurrencer. Vi skal finde nye måder at konkurrere
på, måder der forhåbentlig kan være med til at motivere flere ungdomsløbere til at deltage i
konkurrenceløb. Dette skal ske i samarbejde med BU.
• MTBO skal integreres. MTBO udvalget er nedlagt og grenen skal nu indgå som en del af samtlige DOFs
udvalg. På eliteniveau er MTBO eliten stærk og vi skal have fundet ud af, at få integreret grenen i
elitearbejdet og optimeret i forhold til de snitflader der er.
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•

Kommunikation og synlighed. Vi skal sikre vi kommunikerer i tide, og gøre eliten synlig, ikke kun
internt, men også eksternt.

AHB nævnte, at landshold og talentudvikling også fylder meget i Eliteplanen, og at dette selvfølgelig har stort
fokus fra den sportslige ledelses side.
Pkt. 3 – Nedsættelse af arbejdsgruppe
• Ranglister og stafetliga
RD står i spidsen for arbejdsgruppen, og følgende meldte sig:
o Bo Simonsen, direktør
o Tim Falck Weber (TFW), Tisvilde Hegn OK
o Ebbe Møller Nielsen, OK Pan Aarhus
o Rasmus Ødum, OK Øst Birkerød
Derudover forsøger arbejdsgruppen at supplere med et par atleter, for at sikre at et evt. nyt
ranglisteformat er relevant og attraktivt for målgruppen.
•

Konkurrenceformater og færdighedskonkurrencer
CL fortalte kort, at der allerede har været holdt et møde med primært folk fra talentgruppen, der har
været penneførere på beskrivelsen i Eliteplan 2021-2024 (Orienteringsløb), og at der nu søges folk til
at sidde i en arbejdsgruppe, der skal have stor kontaktflade med BU.
KM står i spidsen for arbejdsgruppen, og følgende meldte sig:
o Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK
o Jeanette Finderup, OK Pan Aarhus
o Emma Klingenberg (EK), DOF B&U-konsulent

EK fortalte, at det er på dagsordenen på B&Us kommende møde, hvorefter man herfra også vil indstille nogle
repræsentanter til arbejdsgruppen.
Pkt. 4 – information fra landsholdene
AHB gennemgik udtagelsesprocessen for EM-holdet som et eksempel på, hvordan udtagelser forløber i
udtagelseskomitéen. Der blev spurgt til, om der var en procedure for hvordan eventuelle uenigheder om
udtagelser løses i udtagelseskomitéen. AHB henviste til udtagelseskriterierne, hvor der står at landstræner Tue
Lassen er ansvarlig for seniorudtagelser, og U18-træner Astrid Ank Jørgensen er ansvarlig for juniorudtagelser,
og at alle udtagelser skal godkendes af sportschefen.
AHB fortalte om de opdaterede udtagelseskriterier, der er lavet efter at JWOC er blevet rykket til september.
Det giver to større ændringer:
1) Juniorer kan komme i betragtning til udtagelses til WOC
2) Udtagelsesløb for EYOC og JWOC udvides med Danish Spring d. 30/7-1/8
Opdaterede udtagelseskriterier ligger på DOFs hjemmeside.
AHB fortalte om WOC-testløb, der skal løbes d. 5. og 6. juni i Tjekkiet. Da der stadig er rejserestriktioner, krav
om test mv., kan landsholdsledelsen være danske deltagere behjælpelig med logistik mv. i et begrænset
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omfang. Der laves en samlet tilmelding til løbene, og løbere der ønsker at deltage i testløbene skal melde dette
til AHB senest d. 17. maj. Dette kommunikeres også via DOFs hjemmeside.
AHB fortalte at integrationen af MTBO i den sportslige ledelse er et arbejde der pågår, og at snitflader og
opgaver skal koordineres og fordeles.
Allan Jensen (AJ), landstræner MTBO, fortalte at EM i Rusland er blevet aflyst, men at VM i Finland i juni
kommer til at blive afviklet. Udtagelsen af VM-holdet er lige på trapperne, og man kigger frem imod en
forberedende samling i maj og glæder sig til VM, på trods af de udfordringer der er forbundet med corona og
rejser.
Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK, foreslog at der nedsættes en gruppe, der skal arbejde med B-landsholds
aktiviteter samt finansieringen af disse. Han meldte sig selv til gruppen og fik følgeskab af Ebbe Møller Nielsen,
OK Pan og Lars V. Jørgensen, Farum OK.
Referat af Anders Hav Bachhausen d. 5. maj 2021.
Godkendt af Carsten Lausten d. 6. maj 2021.

