Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde torsdag 13. juni 2019 med bilag
Mødet afholdes i Høje-Taastrup Bokseklub (klublokalerne ved Rønnevangshallen)
Program:
17.30:
18.00:

Hvis I ikke har været i bokseklubben før - så kig forbi til en lille
rundvisning 17.30
Mødestart med spisning

Mødedeltagere:
Merete Scheelsbeck, Marjan Ganjjou, Helle Christiansen (TIK Gymnastik), Susanne
Brendstrup (TIK Bueskydning), Nikolaj Bjerringfelt (STT), Jacob Teildorf (Idrættens
Samråd), Anders Christensen (Centerchef, Fritid og Kultur) og Signe Abildå (Idrætskonsulent, Fritid og Kultur, referent), Henning Hansen (SportHouse).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsen og arbejdet med
Elite- og talentklubberne blev drøftet
4. Siden sidst – se status fra klubberne. Herudover fremlagde Henning Hansen
fra Sporthouse status på klubbesøg i elite- og talentklubberne.
HTBK:

•
•
•
•

•

Topbokser Ditte er i kamp mange steder i landet.
Har afholdt stor bokse camp i weekenden – verdenseliten for kvinder – de unge pigeboksere
fik meget ud af at se deres idoler.
Flere boksere i kamp end nogensinde, både til diplomstævner og til kampe. 54 kampe fordelt
på 8 kampboksere.
Ny boksering – udfordring at få den opstillet permanent (Borgerskolen har tider til idræt i salen).
Har kostet omkring 100.000 kr. med lys.
Motionsdelen – bruger meget udendørsarealet.

TIK Bueskydning:

•

WC i Tyrkiet – herrelandsholdet vandt guld med en skytte fra TIK. VM lige nu i Holland – 5 ud
af 10 danske skytter er
fra TIK

•
•
•
•
•
•

Bueskydning. OL-kval for kvinder 14.6 som del af VM – Randi Degn. OL-pladser på spil det
næste år.
En enkelt skytte med til ungdomsVM. Mange af ungdomsskytterne kæmper nu for at komme
med til ungdomsvm til efteråret i Madrid.
NM i Aalborg i juni. Danmarks største klub.
European Games næste uge – hvor Randi skal afsted med kvinderecurvelandsholdet.
Tanja kvalede som nummer 1 til VM – godt skydende.
Forårsklassikeren – 110 skytter fra hele landet.
Klubudviklingsforløb i gang igen.

TIK Gymnastik:

•

•
•

Har holdt SM og DM – gjorde en god figur. Problemer i forhold til dommere i Danmark – prøvede at sende gymnaster til udlandet for at få friske øjne på gymnasterne og her lå de i top
og det gav ny gejst. Alle gymnaster på podiet til SM og DM. Nicoline til Universiaden i Napoli
(for universitetsstuderende) og vandt over Skåne i ”landskamp”. Duo vandt SM og fik bronze
til DM.
Konkurrencegruppen (fra 6 år) udgør 25 gymnaster.
Succesoplevelse med Julie Borgen – sportspsykologisk forløb.

STT:

•
•
•

Har afholdt Danish Open – kæmpe succes – juniorDM samtidig – Shastine deltog (er årgangen under juniorsvømmer) – gode resultater.
Daniel Skaaning gik efter kravtid til VM – gik ikke – slog danske rekord i Sverige ugen efter.
Går stadig efter OL i 2020.
Arbejder med organisationen har sat mål for medlemmer – er 8 medlemmer fra at nå målet.
480 i svømmeskolen og 88 i K-afdelingen. Skal være forbi 530 i september.

Idrættens Samråd:

•

Faciliteter i vest – optaget af, hvad der sker, når Hedehusene og Charlotteskolen lukker som
skole.

5. Kommende møder
19. september 2019 – TIK GYM. Kl. 18-20. Leg og sjov fra 17.00
25. november 2019 – et sted, hvor vi kan spise.
6. Evt.
Jacob oplyste om, at E-sport er blevet godkendt af IS – er godkendt af DIF. Så de er velkomne her.

