
ELU møde BTEX 15/8-2017 
 
Deltagere:  
Lars-Henrik Sloth, Claus Arnsbæk, Thomas Sørensen, Gitte Maribo 
Afbud: Steen Houman og Christoffer Petersen. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat:  
Referat godkendt, der var lidt usikkerhed om upload til hjemmesiden, men procedure skulle være 
på plads nu. 
Kommissoriet som er frigivet for ELU er ikke opdateret og begrænser tekstmæssigt  
ELUs arbejde. Vi ønsker os en opdatering/afklaring om vores indsatsområder og skal have kontakt 
til DBTUs bestyrelse om dette. 
 
 
2. Center/fællestræning i Aarhus:  
Er ikke helt på plads. Men oplysninger er sendt ud til Aarhus klubberne og Hans har kontakt til ELU 
og indsamler oplysninger. 
Geografisk tænker vi Aarhus-Grenaa – Midtjylland og Odder – Randers området.  
Steen har ansvar for at samle styregruppe og igangsætte træningen. Fx trænerlønnen skal 
fastsættes – vi skal afklare med DBTUs bestyrelse for at samle den bedste ”pakke” til konceptet. 
 
 
3. Samarbejde med elitekommuner: 
Elitekommunerne og støtten dertil skal diskuteres igen. Vi ønsker at sikre vi dækker hele Danmark. 
Gør vi det kun med elitekommunerne?.  Hvad gør, vi hvis pengene ikke bliver brugt?  
Hvor kanaliserer vi dem hen? og var pengene bedre givet ud i en stor portion? 
Dette emne skal må være punkt på dagsorden til næste møde også. Steen kan hjælpe her. 
 
 
4. Top 12 koncept 
Er skrevet og sendt ud i gruppen. LH gennemgik konceptet som rundsendes til ELU godkendelse 
og efterfølgende upload til DBTU. 
 
 
5. Strategi for klubudvikling 
Afventer 
 
 
6. Kalendergruppen.  
Claus orienterede omkring hvordan strukturen bygges op i dato prioriteringer.  
Dispensationer gives stadig af TU og kan søges på lige fod med foregående år til trods for at der er 
ændret i prioriteringsrækkefølgen. 
 
 
7. Indsats på ernæring 
Der i gangsættes 2 kurser hhv. øst og vest. Steen og Christoffer har bolden.  
Nyhedsbrev er første bølge.  
 



 
8. Træningsdag med trænerkursus.  
CP punkt. LH/JBTU byder ind med16-17/12, nord, syd og midtjylland som location.  
FBTU og ØBTU må følge senere. 
 
 
9. Indsats pigesiden 
Christoffer har meldt terminer ud omkring træningslejre for drengene. Der ser rigtigt fint ud. 
P.t. er der ikke planlagt for pigerne. ELU ser gerne at drengenes og pigernes aktivitetsniveau  
har nogenlunde samme omfang. Mangler der hjælp til området?  
 
 
10. Video øvelser 
– intet at bemærke 
 
 
11. ELUs repræsentation. 
Synlighed er vigtig og vi appellerer til at ELUs medlemmerne er til stede ved alle typer 
arrangementer. 
 
 
12. DM koncepter. 
Koncepterne omkring Senior DM, Uungdoms DM vil blive gennemgået. 
CA kommer med udkast til næste møde.  
Omkring U21 tilhørsforhold undersøges ønsker ved brugerne. CA har taget opgaven. 
 
 
13. Ungdoms EM 
Den endelige evaluering omkring UEM skal diskuteres, når Christoffer er på mødet.  
 
 
14. Træningsdagbog 
Første indsats er, at Christoffer starter samarbejde op, med en række centrale klubtrænere, og 
faste landsholdsspillere. Erfaringer bruges fremadrettet.  
LH kan lave et forholdsvis simpelt web-setup  Det vil koste ca. 1-1½ time pr. spiller + noget opstart. 
Vi må høre Christoffer om yderligere strategi for indførsel. 
Vigtigt at være obs på, at dagbogsføringen giver mening og, at der kommer relevant feedback. 
 
 
Eventuelt: 
 
Næste møde ønskes flyttet til fysisk møde søndag/mandag eller tirsdag 15-16-17/10. 
Christoffer/Steen er I med?  
 
Hvor langt er vi med planlægningshjælp til Christoffer, har der været nogle henvendelser? 
 
 
 
 


