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Referat af Bestyrelsesmøde 
Lørdag d. 29. januar 2022, Brøndby 

 
Til stede: Henrik Christoffersen (HC), Allan Holm Pedersen (AP), Tobias Rasmussen (TR), Mikkel Juul Larsen 
(MJL), Kirsten Jensen (KJ), Tobias Thune (TT), Lone Bachmann Marcussen (LBM) referent, Asmus Jørgensen 
(AJ) 
Afbud: Rikke Jensen (RJ) 
 
Info fra Formanden 

• Der holdes driftsmøder hver den første tirsdag i måneden. Deltagerne er HC, Mia Barrett og Malene.  

• De nyligt afholdte DM for juniorer og Kørestolscurling har ikke fået medie omtale på SoMe – Dette skal 

der fremover laves om på.  

• Der afholdes åbent hus i landets klubber i forbindelse med OL. HC vil tage rundt i landet for at tale med 

klubberne.  

• Vintersport.dk – Der er kommet en bevilling til samarbejdet (Skøjte-, ski-, Ishockey og Curling) fra DIF. 

Formålet er at forene vintersportsgrene i Danmark. Der er i forbindelse med OL blevet lavet optagelser 

af de forskellige sportsgrene, som promovering på tv. Disse indslag indeholder fakta og præsentation af 

sportsgrene samt mulighed for prøve disse. 

• HC oplyser, at DIF ved flere lejligheder er imponeret over samarbejdet imellem forbundene og der er 

rosende ord også.  

• Domænet ”vintersport.dk” er købt og hjemmesiden går online pr. 4. februar 2022. Pga. papirarbejdet 

ejes domænet lige nu af HC, men bliver overdraget til DCuF.  

• Der er afholdt et digitaliseringsmøde med DIF – Der er en køreplan for projektet til 2026. Det skal 

munde ud i et digitalt program/værktøj, der vil kunne samle al bestyrelsesarbejde i ét. Der er indgået 

en skriftlig kontrakt med ”Holdsport”. Systemet vil kunne give DCuF mulighed for at lave 

analyse/trække statistik i forhold til tilgang/afgang til sporten. Aftalen omkring databehandlingen er på 

plads. Systemet bliver tilgængeligt for lokal klubberne uden omkostninger.  

• CopenHill på Amager kommer i fokus under OL, da det er her at DR Sporten har studie. Ved siden af, er 

der en skøjtebane, hvor DCuF indkøber ”huset” til en curlingbane, så sporten også kan promoveres den 

vej igennem. Udstyret vil kunne bruges fremadrettet i andre sammenhænge. 

 

Status fra Udvalg 
Turneringsudvalget 

• Sæsonindkaldelsen/invitationen skal fra næste sæson tidligere ud til forbundets medlemmer.  

KJ påtaler, at det kan være fint med løbende information til klubberne omkring anholdelse af turneringer i 
løbet af sæsonen. Dette skal ind i ”årshjulet” for kommunikationsudvalget.  
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Elitecenter/Sportslig ledelse 

• Der er udfordringer med is og trænerstaben.  

o Is: Det har givet udfordringer, at spillerne er blevet tildelt faste træningstider, hvor spillerne ikke 

føler sig hørt i forhold til baner, hal, tidspunkt. Dette har efterladt mange tomme baner i hallerne, 

hvilket har ført til undren/utilfredshed hos breddespillerne.  

o AP vil udarbejde et oplæg til en fremadrettet is/bane fordeling på tværs af klubberne – Dette vil 

kunne give mere fleksibilitet for spillerne og dermed også for klubberne.  

o Trænerstaben; Landstrænerne er ikke repræsenteret ved træningerne. Spillerne har egne trænere 

lokalt i klubberne.  

• Såfremt der ansættes en udenlandsk træner, vil denne skulle udtage spillerne i samråd med de lokale 

trænere. 

• Der er indgået et samarbejde med Nørrebro Fysioterapi & Træningscenter, hvor elitespillerne vil kunne 

modtage råd og vejledning i forhold til forebyggelse af skader. Behandling af disse vil også være en 

mulighed. Èn gang pr. sæson vil elitespillerne blive indkaldt til test. Af hensynet til GDPR vil disse 

oplysninger være fortrolige. Samarbejdet skal give mulighed for vidensdeling. 

• Samarbejdet mangler nogle få detaljer i forhold til, i forhold at aftalen nedfældes på papir, herunder 

bl.a. de etiske retningslinjer i forhold personfølsomme oplysninger (resultatet af tests). HC er tovholder 

på dette.  

• Nye internationale tøjregler gør, at der skal indgås et nyt samarbejde med en tøjsponsor for den 

kommende sæson.  

• Der skal ansættes en ny landstræner – Madeleine Dupont er blevet bedt om at være behjælpelig i 

forhold til en detaljeret stillingsbeskrivelse. Den nye stilling skal slås op, deadlinen for dette er endnu 

ukendt. Dog er det bestyrelsen der jf. vedtægterne skal stå for ansættelsen. 

 

Kommunikationsudvalget 

• Morten og Malene er i dialog om overdragelse af kommunikationsudvalgets igangværende projekter.  

• Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med Malene og takker samtidig Morten for hans indsats.  

• Et af fokusområderne bliver at få udbredt sporten i den bredere del af samfundet. OL er en gylden 

mulighed for et godt afsæt.  

 

Kørestolscurling 

• Per Christensen og HC har talt med Parasport DK. Der skal aftales et dialogmøde, hvor KJ, HC, AP samt 

Per deltager.  

• Kørestolscurlerne vil blive inkluderet i elitecentret på lige vilkår med de øvrige medlemmer. De vil 

ligeledes have mulighed for at søge om midler fra DCuF. 

• KJ oplyser, at et hold i TCC har Kasper Wiksten som træner, hvilket de er utrolig glade for, og spillerne 

ønsker derfor at have muligheden for at tilknytte denne træner fremadrettet.  

• KJ vil tage en snak med kørestolsholdet der skal til VM – Hvad har de af behov i forhold til tøjpakke. Det 

besluttes, at holdet kan modtage et beløb svarende til indkøb af tøjpakke hos Foxglide. Holdet vil så 

selv stå for indkøb af hensigtsmæssigt tøj. KJ undersøger prisen for et 

normalt sæt spilletøj. 
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• KJ følger ligeledes op på VM holdets tilmelding samt anmeldelse af evt. medicinforbrug i forhold til 

dopingreglerne.  

• Placering af logo/tøj sponsor skal godkendes hos WCF, men Madeleine Dupont kan spørges til råds. 

 
Strategi-aftaler 
Se bilag 

• Mia Barrett gennemgik de tre spor i strategiaftalen 

• Strategi aftalen løber fra 2022 – 2025 

WCF 

• Junior B-VM blev afbrudt, inden alle Round Robin kampene var spillet – WCF lader ranglisten afgøre 

hvilke lande, der er kvalificeret til at deltage i Junior A-VM. 

• Bestyrelsen har besluttet at kontakte WCF for at udtale kritik over, at der undervejs i turneringen blev 

slækket og ændret på WCF´s egne forholdsregler (Covid-19). Yderligere har der ikke været opretholdt 

den samme standard i forholdsreglerne for senior og junior spillerne. Skrivelsen til WCF indeholder 

således en kritik af afviklingen af B-VM – herunder den pludselige afbrydelse af drengenes turnering 

frem for blot at fortsætte linjen med at diskvalificere Covid-19-ramte hold – samt af beslutningen om at 

basere udtagelsen af lande til junior A-VM på verdensranglisten frem for at tage de opnåede resultatet 

ved B-VM i betragtning. HC laver et udkast og gennemgår dette med Malene inden afsendelse til WCF. 

• Yderligere vil der blive udsendt information fra DCuF på de sociale medier om situationen. 

• Verdenskongressen kommer til at foregå under Herrernes VM i Las Vegas. Det er ikke afgjort om DCuF 

sender repræsentanter afsted.  

Økonomisk overblik og status 

• Team Dupont har brugt en del af støtten fra Team Danmark til at indgå et samarbejde med Heather 

Rogers.  

• TT har spurgt i forhold fremtidig støtte fra Team Danmark. HC har oplyst, at såfremt Team Danmark 

vedbliver at støtte sporten vil forbundet forud indgå i en dialog, hvor det sikres at støtte tilfalder 

forbundet og ikke bestemte spillere/hold. HC vil tage dialog såfremt muligheden opstår.  

• Der er for året 2021 et overskud i DCuF på kr. 135.000.  

• I forhold til indkøb af udstyr til klubberne (nye sten) kan forbundet søge om et 5 års rentefrit lån hos 

DIF. Det er også muligt at få et rentefrit 5 årigt lån hos WCF, hvor DAP midlerne kan bruges til at dække 

omkostningen på lånet ved en tilbagebetaling.  

• TR oplyste, at forbundet forsøger at ansøge om $6000 af DAP midlerne til at dække de øgede 

rejseudgifter der har været i forbindelse med de aflyste internationale turneringer. 

• AJ sender dokumentation for udgifter i forbindelse med dommerkurset, så en refusion via DAP midler 

kan opnås.  
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Discipliner omfattet af Elitecentret 

• OL Disciplinerne er en del af elitecentret (Nuværende; Junior, Senior, Par Mix), men disciplinerne Mix, 

Kørestol og Senior 50+ er ikke omfattet. Vinderen af DM i Mix, og Kørestol og Senior 50+ har tidligere 

kunnet repræsentere Danmark til VM, uden forudgående kvalifikation. 

• Bestyrelsen har drøftet situationen for denne sæson og besluttet, at med en uge til afholdelse af DM i 

Mix gennemføres turneringen på trods af manglende deltagelse af elitehold (grundet OL).  

Vinderholdet vil kunne repræsentere Danmark ved VM.  

Fremover vil Mix og Kørestolscurling blive inkluderet i Elitecentret på lige vilkår med OL-disciplinerne, 

mens Senior 50+ fortsat holdes uden for. Eliteudvalget vil på vegne af bestyrelsen udarbejde et oplæg 

til en præcisering af grundlaget for elitecentret, herunder hvilke internationale turneringer hvor det 

forudsætter, at spilleren er medlem af elitecentret for deltagelse.  

 

Elitecentrets junior-kontingent 

• På baggrund af de mange og lange Covid-19 lukninger i den forgangne sæson (2020-2021) blev 

juniorspillerne fritaget for kontingent. Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at juniorerne derimod ikke 

bliver fritaget for kontingent i indeværende sæson (2021-2022), idet der har været mulighed for 

træning igennem det meste af sæsonen. 

• Fremadrettet vil spillerne modtage en invitation til elitecentret 

Kommissorium for udvalg 

• Oplæg er udarbejdet af RJ og TT og skal gælde for alle udvalg under Forbundet 

• Materialet blev gennemgået, og der var kommentarer ang. enkelte præciseringer under punkt 2, 4D, 6C 

samt grundbudgettet for de enkelte udvalg. Derudover skal udvalgene stille med et budget for den 

økonomi der stilles til rådighed.  

• Bestyrelsen godkendte kommissoriet under forudsætning af, at førnævnte præciseringer indføres. 

Pins 

• Der er ca. 700 stk. pins med DCuF’s nye logo tilbage 

• OL holdene får en bunke med til Kina  

• Resten sættes til salg på DCuF’s hjemmeside 

• De producerede pins er af en ringe kvalitet – Det anbefales at indgå i et samarbejde med Jysk Emblem 

Fabrik fremover. 

• HC overvejer at udvide porteføljen af merchandise og vender tilbage med et oplæg på næste møde 

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

• Ved deltagelse i internationale turneringer er spillerne rejst hjem før turneringens afslutning. Dette 

anses som værende i disrespekt overfor arrangørerne. Covid-19 anses dog som en legal årsag til at hold 

har forladt turnering før slutspil. Bestyrelsen vil kigge på 

forventningen til holdenes repræsentation og dette skal tilføjes som 

et vilkår i grundlaget for elitecentret.  
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• Der er utilfredshed over at forbundets bestyrelse ikke var repræsenteret ved de netop afviklede DM for 

juniorer og kørestol. Bestyrelsen overvejer fortsat hvordan en rollefordeling bør være i forhold til 

repræsentation ved DM (økonomi) vs. den geografiske placering. 

• Det foreslås, at de frivillige med hjælp fra kommunikationskonsulenten promoveres, både de frivilliges 

deltagelse ved nationale og internationale turneringer.  

 

 
 


