Referat af eliteidrætsbestyrelsesmøde onsdag 15. september
kl. 18-20 hos Taastrup FC, Nybolig Park, Sydskellet 1
Deltagere: Marjan Ganjjou, Helle Christiansen (TIK Gymnastik RSG), Anders Christensen, Flemming
Jørgensen (TIK Bueskydning), Jimmy Mortensen (HGF, Team Gym Nærheden, rep. for
talentklubberne), Nikolaj Bjerringfeldt (STT), Peter Vergmann (TFC, rep. for talentklubberne), Signe
Abildå (referent). Jørgen Kolter, formand for TFC indledte mødet.
Afbud fra Jacob Teildorf og Kim Kristiansen.
Formand for Taastrup FC Jørgen Kolter bød velkommen og fortalte om talentudviklingsarbejdet i
Taastrup FC. Klubben arbejder med talentudvikling fra U10 til U17. Trænerudvikling. Fra U14 ikke
forældretrænere tilknyttet. Træner tre gange om ugen hele året rundt, efterlever DBU’s licenskrav,
så klubben lever op til at få én stjerne. Klubben er udfordret på vinterfaciliteterne – tæt på at måtte
sige stop for indmeldelser. Har indført talentkontingent, så dem, der får mere, betaler cirka 50%
mere i kontingent. De får blandt andet adgang til fysioterapi og der er ansat en ungdomsansvarlig
”head of coaching”. Satser på de unge trænere og ledere. Har også ansat en børnekonsulent, som
skal være på banerne og sikre kvaliteten. Samarbejde med Brøndby som samarbejdsklub, fungerer
godt og er blevet kraftigt forbedret i det seneste år. Får blandt andet støtte til træneruddannelse. De
unge bliver tiltrukket af et seriøst træningsmiljø og af fællesskabet. Pigerne har selvstændig afdeling
med selvstændig økonomi og selvstændig sportslig linje.
1. Velkommen til Flemming og Peter, som er nye i eliteidrætsbestyrelsen. Flemming træder ind
i bestyrelsen i stedet for Anette Berrig. Peter Vergmann træder ind i stedet for Bent
Hochstrasser. På Idrættens Samråds årsmøde 25. november skal der vælges to
repræsentanter til Eliteidrætsbestyrelsen blandt talentklubberne (TIK Badminton, TIK
Håndbold, TGF, HGF, Taastrup Fægteklub og TFC)
2. Status fra klubberne med særligt fokus på:
a) Klubudviklingsarbejdet med Sporthouse – hvad arbejdes der med og hvad udestår?
b) I gang igen efter nedlukningen – hvordan går det, er der brug for støtte fra andre klubber
eller fra HTK?
TIK Bueskydning – ramt af coronanedlukningen – eliteskytterne kunne træne, men ikke
breddeskytterne, som måtte træne hjemmefra – klubben udlånte udstyr. Nogle har trænet, andre
er stoppet undervejs. Har undladt at opkræve kontingent i lukkeperioden. Mangler indtægter fra
stævner. Har næsten indhentet på medlemssiden – ca. 30 har meldt sig ud, cirka lige så mange
nye har meldt sig ind. Har høstet mange medaljer ved DM og NM. Har mange på Talentcenter –
smitter af på foreningen, højner niveauet. NM blev afholdt ”virtuelt” i hvert land – en model, TIK
Bueskydning vil afprøve – muligheden for at - afholde stævner på en anden måde. Holder
fællessamling i oktober måned for alle talentskytter. VM-kvalifikation bliver lagt i TIK
Bueskydning. Kan blive presset på pladsen i vintersæsonen. Udfordret på trænere, også til de
administrative opgaver.
STT – hårdt ramt af corona – de bedste 5-6 svømmere fik lov at træne, resten kunne ikke. Har
fået flere medlemmer ved sæsonstart end i flere år – er ved at åbne flere hold. Mangler
assistenttrænere, det er flaskehalsen. Schastine Tabor til junior-em – stor oplevelse og erfaringer.
Philip vandt DM i åbent vands svømning. Gået ud af VAT samarbejdet og er i gang med at bygge
egen
talentlinje
op.
Møde
med
Sporthouse
–
ny
mønsterklubanalyse.
TIK Gymnastik – holdt NM i Sverige ugen før, der blev lukket ned – og vandt igen for første
gang siden 1996. Men de nordiske mestre måtte ikke træne – på grund af forbundets Corona
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regler for hvem, der måtte træne. To af de dygtige piger stoppet. Behov for mentaltræningCorona perioden har været hård. Har hævet kontingentet for elitepiger med omkring 50% uden
indvendinger, har tilbudt at man kan dele betalingen op. Har lavet ny elitestrategi med Sporthouse
med deltagelse af trænere. Var udtaget til VM, men deltog ikke på grund af corona, valgte at blive
hjemme.
TFC – se også Jørgens indledning. Arbejdet med klubudviklingsforløb med SportHouse kører.
1. seniorholdet rykkede ned fra Danmarksserien inden sommerferien. Strategi om selv at føde
førsteholdet. Mange spillere forsvandt – 1. senior nu 80% ”egen avl”/Høje-Taastrupborgere.
Samarbejde mellem U19 og 1. senior. Står overfor et generationsskifte i foreningen i de
kommende år. Arbejder med at beskrive processer, opgavebeskrivelser mm.
TEAM GYM Nærheden – har brugt Corona perioden til at få styr på den sportslige strategi.
Mistede mange medlemmer under nedlukningen, har den laveste tilmelding på konkurrencesiden
i de sidste mange år, halveret på de 11-14-årige, hvor der kun er omkring 30 tilmeldt. Har fået
fremgang hos de små. Har to hold i alle aldre for begge køn (minus seniorherrer). Har ikke været
i konkurrence, fik planlagt intern konkurrence i juni, hvor man konkurrerede på niveau med
medaljer – stævnet blev live streamet og medaljerne var fede – stor succes. Har lige fået nyt
udstyr gennem HIC, blandt andet nye trampoliner. HGF har ventelister. Talent træner 14 timer
om ugen, elite 20-28 timer om ugen.
Høje-Taastrup Bokseklub afbud.
3. Høringssvar omkring besparelse på eliteidrætsbestyrelsens område
Hvis der er ændringer til høringssvaret fra 2020, skal de være Signe i hænde 24.
september. Signe finder også tidligere høringssvar frem omkring besparelser på
idrætsområdet. Signe sender ud fredag 17. september.
Høringsperioden løber fra den 10. september til og med den 30. september 2021.Den
endelige budgetvedtagelse finder sted den 14. oktober 2021.
Materialet kan ses her: Budget 2022-25 | Høje-Taastrup Kommune (htk.dk).
4. Kort om Furesømodellen, som vi talte om sidst, er gået i gang – der er aftalt med
idrætskoordinatoren i Furesø Kommune, at de kommer på eliteidrætsmødet i foråret og
fortæller om deres erfaringer med første halve år. Kunne være en idé på Tværs af
klubberne.
5. Talentforum – dato følger. Tema: Fokus på mentalisering, forældresamarbejde
samt formen for talentforum fremover.
6. Idrætsevent 20. november 2021. Husk at indstille medaljevindere og kandidater til
priserne. Temaet bliver familieidræt – plus lidt for de voksne.
7. Eventuelt.
HUSK at sende ansøgninger om støtte til rejser inden næste møde – I skal nok få mail med
påmindelse.
HUSK at der stadig kan søges i DGI og DIF’s puljer til genstartsaktiviteter: DIF | Støtte
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