
            

 
Dansk Curling Forbund / Danish Curling Association 

Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Denmark 
www.curling.dk  

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Søndag d. 24.november 2019 

  

Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Mikkel Juul Larsen (MJL), Allan Holm Pedersen (AP), Jens Ellitsgaard 
(JE), Kirsten Jensen (KJ), Martin Uhd Grønbech (MU), Helle Eeg Hansen (HH) og Rikke Jensen (RJ, referent). 
Afbud: Tobias Rasmussen (TR)  
 
Info fra Formanden 
EM 2019 netop afsluttet og med sportslige resultater vi kan være godt tilfredse med. Herrerne sluttede på 
4.pladsen og damerne på 7.pladsen, hvilket betyder at begge hold forbliver i A gruppen og er kvalificeret til 
VM 2020. 
Der var 13 tilmeldte til forbundets tur til EM i Helsingborg og det forløb godt. Det giver samlet et underskud 
på 1700 kr, blandt andet på grund af busleje.  

Status fra udvalg: 
Turneringsudvalget 
Der er forsat udfordringer omkring for sen udmelding til klubberne om hvem der skal være dommere, 
ismænd m.m. under afvikling af de forskellige nationale mesterskaber. 
Udvalget er ved at kigge på et spilleformat til DM, hvis der kommer flere end 8 tilmeldinger til 
mesterskabet. 
 
Elite-udvalget 
Den nye strategiaftale med DIF er på plads. 
Der er blevet beskåret i tilskud, hvilket betyder at der fremadrettet vil være en egenbetaling for hold, til fly 
mm.  
DIF forventer at vi bruger penge til landstrænere og træning. Det betyder at der er kommet støtte fra 2019. 
MU rundsender den endelige strategiaftale til hele bestyrelsen 
Der er lavet et stillingsopslag på ny/nye landstrænere, med ansættelse i det nye år.  
 
Kommunikations-udvalget 
Vi skal have fokus på mere end blot Facebook, især ved deltagelse i internationale mesterskaber skal vi 
have kontakt til presse og medier og den vej få fokus på vores sport. Ligeledes skal vi være bedre til at 
opdatere curling.dk, især info om danske hold der deltager i internationale mesterskaber m.m.  
 
Kørestolscurling 
AP har ikke haft kontakt til holdet endnu. Holdet tager den 25. november afsted til B-VM i Lohja, Finland. 
 
Status på VM 2019 og skolemesterskaber 
Vi afventer stadig regnskab 
 
Økonomisk overblik og status 

Vi afventer årsregnskab og kommentarer til det. 
 

Elite centeret/sportslig ledelse 
Hvidovre Curling Club, Gentofte Curling Club og Tårnby Curling Club finder en måde at få istid til at gå op 
med de 3 ugentlige træninger i det nye elitecenter 

 

http://www.curling.dk/


Status på strategiaftalen men DIF 
HC gennemgik status på Strategiaftalen. Denne rundsendes til bestyrelsen.  
 
Konsekvens ved afbud til International mesterskab, man har givet tilsagn til  
udsat til næste møde, Martin laver et oplæg 

 
DCuFs 50-års jubilæum 
Bestyrelsen drøftede, hvordan vi i DCuF vil markere denne dag. 
Der er nedsat et udvalg som vil lave et oplæg til næste møde.  
Udvalget består af HC, HH, KJ og et medlem fra Hvidovre Curling Club. 
 
Udviklingskonsulent i DCuF 
HC har lavet et oplæg med et bud på hvilke opgaver en kommende udviklingskonsulent skal indeholde.  
Det kunne være strategiaftale med DIF, breddeoverblik, kontakt/understøttelse med/af klubberne, kontakt 
med projektledere. HC og AP laver stillingsopslag 

 
Junior/Nybegyndercamps ”Træningslejr” 

Der er pt. 6 tilmeldte og sidste frist for tilmelding er den 1. februar 2020 

 

Open Meeting Helsingborg  

HC og RJ deltog i WCFs open meeting, der blev afholdt under EM i Helsingborg. Her blev præsenteret 

eksempler på hvordan man får frivillige til at deltage i arbejdet omkring et event.  

WCF fortalte også om Maximizing Value project, som er ved at få samlet en arbejdsgruppe, der har til 

opgave at lave research omkring 8 vs 10 ends. Man har stort fokus på om det har betydning for IOC og især 

hvilken betydning det har for tv/medier. 

 

Gennemgang af aktionsliste 
Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til klubberne.  
 
Eventuelt 

• AP fortæller at budgetaftalen med Hvidovre Kommune indebærer at der forlænges med en måneds 
ekstra istid, så de har is i hele april. Derudover forhandles der omkring nyt vindfang mm. 

• MJL har haft kontakt til Sjællands Cup og IKC, og der er styr på medaljer til Jysk-Fynsk Mesterskab og 
Sjællands Cup 

• En curlinghal på Fyn er tæt på at blive en realitet. Det bliver i Nordfyns kommune, i Søndersø, tæt på 
eksisterende sportshal. Der er fra Nordfyns Kommunes side tildelt en projektleder og byggegrunden er 
nu sat i udbud. Hallen vil blive med 4 baner.  

• Tårnby Curling Club har overdraget den nye curlinghal og de andre bygninger som klubben selv har 
betalt, til Tårnby Kommune, mod en aftale der indebærer at Tårnby Curling Club har fuld råderet over 
bygningerne frem til år 2030. Herefter kan Tårnby Curling Club og Tårnby Kommune genforhandle en 
ny bruger aftale.  

• Tårnby har startet skolecurling og er startet med at alle involverede lærerne har været i oplæring og er 
nu startet med 4 skoleklasser (6.klasse) 

• Der skal optages nye afsnit af tv-serien ”Friheden”, hvor der igen skal spilles curling. 

• Vores DIF-konsulent Torben Bundgaard går på pension ved årsskiftet og vi får ny konsulent i det nye år. 

• Vi har fået flere henvendelser omkring dårlig opførsel fra kommentatorer fra Eurosport under EM. Vi 

sender en henvendelse til Eurosport. 



Datoer for kommende bestyrelsesmøder  
Torsdag den 23/1 2020 kl. 17-21 i Odense 
Søndag den 15/3 2020 kl. 10-16 i Idrættens Hus 
Generalforsamling søndag den 10/5 2020 kl. 11 i Idrættens Hus. 
 
 

 

 

 

Aktion Ansvarlig status 

Googledrev flyttes til forbundets mail Martin Proces er i gang 

Lave årshjul med diverse opgaver og tidsfrister 
Jens, Henrik, Tobias, 
Martin 

  

Arrangere WCF trænerkursus i DK i 2020 Henrik 
Har kontakt med Scott 
Arnold  

Snakke med Kørestolscurlere om hvad deres egne tanker 
er for fremtiden 

Allan   

Lave forretningsorden for turneringsudvalget Martin   

Klage til Eurosport Henrik og Allan   

DCuFs Jubilæum 
Henrik, Helle, 
Kirsten, Hvidovre 
rep. 

  

Økonomi posteringer Tobias og Henrik   

 Skole mesterskab i Silkeborg 
Henrik og Rikke Rikke kontakter 

Bettina fra Silkeborg 
og hører status Silkeborg v. Bettina 

Dommerkursus Henrik/   

  Turneringsudvalg   

 


