Referat af eliteidrætsbestyrelsesmøde onsdag 17. marts kl. 1820 på Teams
Deltagere: Merete Scheelsbeck, Kim Kristiansen, Helle Christiansen, Jacob Teildorf, Anders Christensen,
Anette Berrig, Jimmy Mortensen, Nikolaj Bjerringfeldt, Signe Abildå
Afbud: Bent Hochstrasser
1. Status fra klubberne med særligt fokus på:
a) Klubudviklingsarbejdet med Sporthouse – hvad arbejdes der med og hvad udestår?
Når klubben har færdiggjort sportslige strategier mm. sendes de til Signe, som samler
dokumenterne og videresender til Eliteidrætsbestyrelsen. Strategierne skal leve op til kravene til
elite- og talentklubber, formuleret af Eliteidrætsbestyrelsen og vedtaget af Byrådet.
Vedlagt: Oversigt over klubudviklingsforløb pr 3.3.2021.
b) Klubbernes arbejde under coronanedlukningen/status efter corona/planer for genåbning
TIK RSG: Udskiftninger i bestyrelsen, skal have opfølgning med Henning her i foråret. Svært at
fastholde gymnaster – har kostet på elitedelen i mange klubber – dog ikke i TIK RSG. Andre lande
har kunnet træne. Strikse coronaregler i HTK – har fulgt forbundenes regler – forbundet har
udpeget, hvem der må træne.
TIK Bueskydning: Har haft møder med Henning i efteråret og udviklet sportslig strategi. Skal
strammes op – arbejdes der med nu i den nye bestyrelse. Eliteskytterne har måttet træne
indendørs (Bueskydning Danmark har lavet elitelisten). Tre skytter til World Cup Stævne.
Udendørs banen er åben for eliteskytterne. Udtagelse af compoundskytterne til World Cup i aprilmaj og juni i Guatamala, Lausanne og Paris samt EM i Tyrkiet i maj (man ved endnu ikke, om det
kan gennemføres). Er kvalifikation til OL. Talentcenter startede udendørs i sidste uge.
STT: Kravtider har afgjort, hvem der defineres som eliteskytter – 5-7 svømmere har kunnet
træne. Øvrige er begyndt på udendørs træning for et par uger siden. Tweensholdet starter
udendørs træning. Arbejder på at forlænge sæsonen – dialog med Taastrup Svømmehal. Vil gerne
afholde Aqua Camp til sommer. Skal starte forfra med klubudviklingsforløb efter VAT-samarbejdet
er ophørt. Skal afholde Danish Open 17. – 21. april, Taastrup Open i maj, hvis det bliver muligt.
Anders Christensen supplerer: HTK har fået ansøgning om at Danish Open forlænges med fire
dage – så det bliver over ni dage - så flere svømmere kan fastholdes.
Høje-Taastrup Bokseklub: Medlemstal stort set halveret. Har haft møde med Henning og
finjusteret mål for kommende år. Lyspunkter: Rekruttering af to kvindelige trænere. Åbner
yogahold, så der også tilbydes yogatræning fremover i bokseklubben. Status på gymnasiet og
idrætslinjen – ingen ansøgere i år – der bliver kun oprettet én STX klasse – så dialog med
gymnasiet pt - så den ene klasse bliver en idrætslinje.
Team Gym Nærheden: Har kørt online hele vinteren, nu udendørs. Arbejder på at komme til at
træne udendørs på Torstorp. Damesenior har ikke kunnet træne, fordi de ligger i 2. division – kun
1. divisionshold måtte træne. Gym Danmark har været ude at kritisere de klubber, der har både
1. og 2. divisionshold og har ladet 2. divisionsgymnasterne (og yngre gymnaster) træne med 1.
divisionsgymnasterne. Forslag om, at konkurrenceperioden flyttes til efterår/forår – men bliver
formentlig ikke til noget – risiko for skader. Leder efter venskabsforening i Danmark, så vi kan
lave intern konkurrence og kommer langsomt i gang igen, så der ikke sker overbelastning.
HGF statusmøde med Henning i april, TGF i maj, Team Gym Nærheden efter sommerferien.
Bredden har ligget stille. Der er blevet arbejdet målrettet organisatorisk i overbygningen med
Henning for at få hele Team Gym Nærheden til at køre. Talentsamarbejde med Gym Danmark ikke
startet pga restriktionerne.
2. Inspiration fra Furesø Kommune omkring idrætstalenttilbud. Der er indgået et samarbejde
med udvalgte foreninger – eleverne bliver i deres klasser og kan deltage i morgentræning. Til
drøftelse – kan/vil vi gøre noget lignende i Høje-Taastrup Kommune. Furesø Idrætstalenttilbud |
Furesø Kommune (furesoe.dk).

Kunne være støttetræning, selvtræning, skadesforebyggende træning, styrketræning. Der er
allerede nu hjemmel i folkeskoleloven for at forældre kan bede deres børn fri til talenttræning men
det er den enkelte skoleleder, der skal give lov. Tænkes i synergi med gymnasiet. Koordinatorrolle
i forhold til skolerne og foreningerne (og forældrene). Model fra Himmelev Eliteklasser, hvor
træningen laves sammen.
Interesse for at arbejde videre med modellen – evt. temamøde i Furesø, munde ud i
gennemarbejdet forslag til Byrådet i dialog med skolerne.
3. Talentforum efter sommerferien: fokus på mentalisering – i forlængelse af sidste tema, der
handlede om glæde! Opbakning til temaet, der er brug for det. Måske udendørs talentforum inden
sommerferien som teambuilding – prøve hinandens aktiviteter. Afhænger af, hvordan der åbnes
op.
4. Eventuelt.
Tilbage til Talentforum på tværs? Skal vi holde forløb igen? Mentaltræning – talenter og forældre.
Tre møder for både talenter og forældre og instruktører. Tages op igen næste gang.
Næste møde 3. juni. Forhåbentlig fysisk møde.

