
            

 
Dansk Curling Forbund / Danish Curling Association 

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

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 23.januar 2020 

  

 

Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel Juul Larsen (MJL), Allan Holm Pedersen 
(AP), Kirsten Jensen (KJ), Martin Uhd Grønbech (MU), Helle Eeg Hansen (HH) og Rikke Jensen (RJ, referent). 
Afbud: Jens Ellitsgaard (JE) 
 
 
Info fra Formanden 
DIF er godt tilfredse med vores arbejde og vores resultater og de følger os tæt, særligt gennem sociale 
medier.  
Vi har taget godt afsked med vores tidligere konsulent Torben Bundgaard og HC er blevet præsenteret for 
vores nye konsulent Nicklas Bjaaland.  
”Copenhagen 2021”, som er en sammensmeltning mellem World Pride og European games, med 29 
forskellige sportsgrene, forventer 700.000 besøgende i løbet af en uge. Her vil være turneringer, 
workshops, sociale projekter mm. Det vi kan være en del af, er en 2 dages curlingturnering (torsdag og 
fredag, slut august) for ca. 50 deltagere (Hold af 4 personer). Det vil give en del omtale og være 
mediedækket. Det skal være professionelt drevet som projekt. HC deltager løbende i processen op til. 

Status fra udvalg: 
Turneringsudvalget 
Klubberne ønsker en plan for hvem der står for at forberede isen, sørge for blomster/chokolade, medaljer, 
præmieoverrækkelse mm.  
HCC er ved at udarbejde en manual, som indeholder, hvad, hvor, hvem, hvordan. Vi afventer denne og får 
lavet noget der er generelt til afholdelse af landsdækkende turneringer under forbundet. 
 
Elite-udvalget 
Under Elite centeret/sportslig ledelse 
 
Kommunikations-udvalget 
HC laver et ”stillingsopslag” for at se om vi kan få flere med i udvalget, som pt kun består af Camilla 
Engelgreen.  
 
Kørestolscurling 
Vi afventer en dialog med spillerne om deres egne forventninger til fremtiden. 
De er pt nr. 19 på Verdens ranglisten 
 
Økonomisk overblik og status 

Gennemgang af foreløbigt årsregnskab. 

Der er et overskud fra VM i Silkeborg, som ikke er indregnet endnu. DCuF´s indtægt fra VM i Silkeborg er på 

godt 143.000 kr (overskudsandel 43.141 kr + udgiftsrefusion på 100.000 kr) 

Deadline for indlevering af bilag er 3. februar 2020. 

Bestyrelsen drøftede et første oplæg til budget 2021, vi laver endeligt budget på næste møde 

Vi vil prioritere at få vores egen kapital op på 300.000kr, da vi ikke kender vores fremtidige støtte fra DIF. 

 

http://www.curling.dk/


Elite centeret/sportslig ledelse 
Spillere har deadline for tilmelding 01. februar 2020 
Vi har modtaget 2 ansøgere til den sportslige ledelse. Ansøgelsesfristen er 24. januar 2020 
Hvidovre Curling Club, Gentofte Curling Club og Tårnby Curling Club har afholdt et godt møde, med enighed 
om et samarbejde, om at finde træningstider til elitecenteret.  
Fordeling af træningspas afgøres efter kendskab til deltagerantal. 
 
Konsekvens ved afbud til International mesterskab, man har givet tilsagn til  
Oplæg fra MU, der indebærer bødestraf og evt. øvrige sanktioner mod hold, der undlader at stille op til 
turneringer, de har tilmeldt sig, blev drøftet og tilrettet/præciseret let, hvorefter det blev vedtaget af 
bestyrelsen. 
 
Opdatering af hjemmeside, mailliste mm 
HC har ansvar for opdatering af hjemmeside 
MU ansvar for mail-lister 
RJ får adgang til at tilføje referater til hjemmesiden og sørger ligeledes for at rundsende referater til 
klubber. 
 
DCuFs 50-års jubilæum 
Reception i Idrættens hus 6. november 2020. 
Festligt arrangement for DCuFs medlemmer 14. november 2020.  
Udvalget bestående af HC, HH, KJ og et medlem fra Hvidovre Curling Club, arbejder med et oplæg snarest. 
Bestyrelsen finder det i orden med en egenbetaling for festen og lokationen vil være  i 
Københavnsområdet. 
 
Udviklingskonsulent i DCuF 
Stilling slås op, med tiltrædelse 1. april 2020 eller efter aftale.  
Den kommende konsulent kobles på træningslejren i Esbjerg i starten i marts, hvis det er muligt.  

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

• Nyt omkring curlinghal på Fyn. Der er nu købt en byggegrund, med overtagelse 1. april 2020. Hallen vil 
blive med 4 baner, vil være klar til sæsonstart sep. 2021. 

• Hvidovre Curling Club har 50 års jubilæum 7. januar 2021 og planlægger at lave en jubilæumsturnering. 

• Odense Curling Club har 40 års jubilæum februar 2021. 

• Klubberne rykker for et dommerkursus, det vil være passende med et kursus først på sæsonen.  

• Der er efterspørgsel på trænerkursus. 

• Der er pt 9 tilmeldinger til kommende træningslejr i Esbjerg, tilmeldingsfrist er 1. februar 2020 

 

 
Datoer for kommende bestyrelsesmøder  
Søndag den 15/3 2020 kl. 9.30-12.30 i Idrættens Hus 
Dialogmøde 15/3 2020 kl.12.30-16 med frokost til start. (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 

Præsenteres næste 
møde 15.03.20 

Arrangere WCF trænerkursus i DK i 2020 Henrik 

WCF er afventende. Vi 
må lave noget. Kan 
lægges under 
udviklingskonsulent 

Snakke med Kørestolscurlere om hvad deres egne tanker 
er for fremtiden 

Allan  Er på opgaven 

Lave forretningsorden for turneringsudvalget Martin   

Dommerkursus 
Henrik snakker med 
turneringsudvalget 

 Vi kigger på at få et 
kursus i starten af 
næste sæson 

DCuFs Jubilæum 
Henrik, Helle, 
Kirsten, Hvidovre 
rep. 

Laver oplæg til næste 
møde 15.03.20 

Økonomi posteringer Tobias og Henrik   

 
 

 
 

   

   

 


