
Elitemøde 3 
 

Referat Elitemøde nr. 3. mandag d. 16 juni. 

 

Tilstede: 

Axel Krag, Kasper Christiansen, Jan Karvig, Jesper Carstensen, Edith Kruse og Thomas 

Schønnemann. (afbud fra Tina Tingleff og John Andersen) 

1. Godkendelse af sidste referat.  

 

2. Der blev gjort status efter weekendens matcher. 

Hold 1. hos herrerne tabte desværre begge deres ude matcher til København og 

Odsherred. 

Hold 2. vandt ude over Kalundborg, men tabte ude mod Midtsjælland. 

Hold 3. tabte ude til Odsherred og Rungsted. 

Status er dog, at alle 3 hold, stadig kan rykke op og selv afgøre det. 

 

Damerne tabte ude til Roskilde, men vandt hjemme. 

Vi må erkende, at vi ikke performer godt nok, når vi spiller ude. 

 

3. Evaluering af elitens set-up og fremadrettet set-up. 

Axel: Pt. for stor bruttotrup. Max 24 mand til 3 hold.  Foreslog at der laves en 1. holdstrup 

på ca. 10 mand. 

Kun disse modtager ugentlig træning, Det vil bevirke, at der kan flyttes langt flere ting 

hos den enkelte spiller, samt gøre det mere elitepræget. 1. damehold modtager også 

træning.  Herrernes hold 2. og 3. modtager evt. træning 1 gang om måneden. 

 

Jesper: evt. 1 + 2 holdet modtager træning. 3. holdet modtager ingen træning. 

 

Kasper: foreslår at 1. holdet(10 mand) står over boldsamling.  

Hold 2 og 3 samler bolde og får frie bolde. 1 gang træning om måneden. 

Alle hold modtager spilletøj.  

 Der var enighed i udvalget i denne løsning fremadrettet. 

 

Det besluttes, at det fremadrettet kun er Axel, der har sidste ord vedr. holdudtagelse. 

Der har desværre igen været brok vedr. udtagelse af de enkelte hold. (Herrerne) 

 

Axel: Alle skal have prøvespillet banerne inden match. Sættes bedre i system. 

Holdkaptajnerne skal styre og koordinere dette. 



Elitemøde 3 
 

Edith: hjemmekampen fungerede igen fint. Starter og Indtastning af resultat blev udført 

fint. Udeholdet var tilfreds med gæstfriheden og afvikling af matchen. 

 

Axel: Arbejder pt. på er fremadrettet junior-setup.  

Evt. at inddrage Eliten og spille nogle matcher sammen med de unge junior.(ca. 4 gange 

årligt) 

 

4. Næste møde aftalt til d. 13. august. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


