Eliteudvalgsmøde

Vejle den 20.06.10

Mødedeltagere:
Christian Sørensen – Junior Landstræner
Gerda Søgaard – Dame Landstræner
Ken Vielsø - Herre Landstræner (AFBUD)
Carsten Jeppesen – Eliteudvalgsformand

1: Siden Sidst / Opfølgning
- Afrejse Tirsdag til EM
- Winmau, hvem skal med ? … Og hvem af landstrænerne ? Er det Ken’s eller Gerda’s tur. Christian
var med sidste år. Carsten undersøger og Landstrænerne melder ind.
- Belgium Open er nede på 4 (dame) deltagere, Mette, Christina, Lisbeth, Tove og Gerda selv. Flere
forsøges spurgt efter interesse.
- 4 damespillere til WM bliver tidligst i 2013.
- Landstræner kontrakter skal fremsendes opdateret.
2: Budgetter
- Følg op med Birthe om, hvorfor det ikke er rettet til ”kurs VM, EM og NC” i stedet for ”Int. Stævner”
- Vi overskrider budgetter på bl.a. Tøj og ECY. CJ afklarer med FU og Bestyrelsen hvordan …
- INGEN drikkepenge ved DDU betalte arrangementer !! Hvis, så er det af egen lomme.
3: Trøjer og Skjorter
- Landstrænerne vil gerne have 2 polo trøjer per spiller / landstræner til at præsentere og rejse i.
Røde med Danmark i hvidt på ryggen. Lig dem til officials til EM / NI. Kan fås til omkring 75 kr / stk.
Tages med til næste FU / bestyrelsesmøde for afklaring da der ikke er penge afsat på budgettet.
- AB Broderi informationer sendes til Gerda til de sidste trøjer.
4: Kursus i coaching til dame landstræneren
- Via DIF er vi tilbudt coaching kursus, som dame landstræneren gerne vil med til. Pris ca 15.000 incl.
rejseudgifter. Der er intet afsat på budgettet for 2010, og kurset varer ind i 2011.
- Eliteudvalget foreligger det til FU og Bestyrelse om der kan overtrækkes på budgettet ?
Kan Gerda selv betale for i år, få det på 2011 budgettet, og dermed refunderet helt næste år ?
5: EM 2010
- Planlægningen gennemgået og er i fuld gang.
- Vi holder møde igen til Denmark Open.
6: Juniorer situationen
- Juniorer til senior stævner blev debateret og gennemgået.
Med ca. 10 aktive juniorer kan der der ikke arrangeres stævner, ej heller turnering.
Vores realitet af i dag gør at der var enighed om at juniorer bør kunne spille med ved seniorerne på
dispesation. Junior Landstræneren ansøger FU / Bestyrelsen om udvidelse af dispensationer.
- Glædeligt at der pt er tilmeldt 17 juniorer til Dartskolen på Samsø i sommerferien … 
7: Diverse
- Info om at Denmark Open 2011 er flyttet fra August til Marts.

