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Referat Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 9. marts 2022 

Teams 

 

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

 

 

Info fra Formanden 

• HC er i dialog med Lars Vilandt om oplevelserne under det seneste Junior VM og sammen vil 
de skrive en udtalelse til WCF.  

• OL, vi har haft en god dækning og overvejende positiv respons fra medier.  

• HC har været rundt på besøg i alle klubber til åbent hus og der har været god stemning og stort 
fremmøde. 

• Som tidligere nævnt, afholder HC, Malene og Mia driftsmøder hver den første tirsdag i 
måneden. Et af punkterne på sidste møde, var hvordan vi følger op på alle de interesserede 
der har været forbi i klubberne og hvordan vi får dem til at komme igen. Udvalget laver et 
nyhedsbrev, henvendt til nye spillere, som vil blive sendt ud til alle klubber. Det opfordres at 
klubberne derefter bruger de kontaktoplysninger, der har været samlet ind og videresender 
nyhedsbrevet til de besøgende der har været. Det er ikke muligt at forbundet selv kan sende 
nyhedsbrevet ud, grundet GDPR-lovgivningen.  

• Vi er blevet informeret om at Rigsarkivet har fået en indberetning, om den krone der var på 
vores spillertøj, under OL. Vi har fået en reprimande og må ikke længere benytte tøjet. 
Spillerne er informeret og respekterer reglerne.  

• HC, AP og AJ deltager i evalueringsmøde af samarbejde med Team Danmark, sidst i marts. 

• OL-atleterne har fået tilbudt et forløb med DIF´s sports psykolog, som evaluering på OL. Mange 
af spillere oplevede det voldsomt at være så meget i søgelyset og de var ikke forberedt godt 
nok, med eksempelvis medietræning. Alle spillere på nær en, har takket ja til tilbuddet. 

• DIF har været ramt af nogle driftsproblemer, det ser ikke ud til at vi er ramt. Alle 
bestyrelsesmedlemmer vil modtage en mail, som skal besvares hurtigst muligt.  

• HC har modtaget en henvendelse fra Norwegian Air, de er interesseret i at lave en rabataftale 
med DCuF, HC afventer nærmere materiale. 

 
Status fra udvalg 

Turneringsudvalget  

• Per Roed har meddelt at han stopper som formand for udvalget og der skal findes en ny, da 
der inden længe påbegyndes planlægning for kommende sæson. 

• AP efterlyser medaljer og pokal til DM i weekenden 11-
13.marts. 
 



 

Dansk Curling Forbund 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby 

www.curling.dk - info@curling.dk 
+45 43 26 25 75 

 
 
 
Elitecenter/sportslig ledelse 

• Den sportslige ledelse har for nylig afholdt møde med alle spillere i elitecenteret. Mødet 
omhandlede blandt andet økonomi og udtagelser.  

• Den sportslige ledelse vil lave en årskalender med plan over, hvornår de enkelte udtagelser 
ligger i hver sæson. Det stilles som forslag på den kommende generalforsamling, at indføre 
denne model i stedet for udtagelses seks måneder før en konkurrences afvikling. 

• Udtagelsesudvalget vil planlægge en weekend for alle i elitecenteret, hvor der trænes og 
spilles nogle kampe, så de enkelte spillere på denne måde kan vise deres niveau. Et forslag er 
at denne samling lægges i en af de weekender, hvor der afvikles Herre VM. Dette punkt tages 
op på et kommende bestyrelsesmøde, da der stilles spørgsmål til om dette set-up giver 
mening, i forhold til manglende landstræner og Herreholdet. 

• Der arbejdes på at finde ud af, hvordan udtagelsesudvalget skal sammensættes.  

• Landstrænerstilling slås op igen. Den ene stilling vil blive med et tillæg til lønnen for løsning af 
praktiske opgaver såsom tøjbestilling og bookinger af rejse og hotel. 

• Der er gjort tanker om at løse problematikken, med de baner der er reserveret elitecenteret og 
som oftest står tomme. Alle spillere i elitecenteret er allerede medlem i klubber og kan derfor 
booke ind selv. I stedet tænkes det at lave eksempelvis 7 samlinger pr sæson, hvor det 
opfordres at alle deltager. Her skal der være særlig fokus på et tema og der kan eventuelt 
hentes trænere udefra. Det vil være hele weekender, da det giver mening at lave et længere 
forløb og det samtidig giver spillerne mulighed for at styrke de sociale bånd.  

 
Kommunikationsudvalget  

• Malene er faldet godt til i rollen som kommunikationsmedarbejder. Hendes næste store 
opgave er rapportering af DM. 

• Under Mixed double i Esbjerg, havde Malene særligt fokus på at dække mesterskabet på 
instagram. 

• Hun er koblet på et projekt med kørestolscurlere, sammen med Kenneth og Sussie, der havde 
besøg af flere kørestolsbrugere ved åbent hus under OL.   

• Ligeledes er hun ved at lave en artikel sammen med amputationsforeningen, der er 
interesseret i at formidle muligheden for at spille curling, til deres medlemmer. 

 
Kørestolscurling 

• Bestyrelsen drøftede om hvorvidt det er rigtigt, forsat at kalde det ”kørestolscurling”, da det i 
andre sportsgrene hedder ”Parasport”. Argumenter taler i flere henseender for at det forsat 
kan hedde ”kørestolscurling”, da det under WCF kaldes ”wheelchair curling”. Ligeledes dækker 
Para over andre fysiske handikap og i curling er det et krav at man sidder i kørestol, i denne 
disciplin. Derudover kan Para forveksles med Par- curling. HC tager drøftelsen med 

kørestolscurlerne. 
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• HC og AP ønsker stadig at mødes med Para-sport-Danmark, Per Christensen vil gerne formidle 
kontakten, men afventer det igangværende Para-OL. 

 
 
 
Strategi-aftaler 
Intet nyt 

 
WCF 

• HC og RJ har modtaget en henvendelse fra Susanne Slotsager, tidligere formand for DCuF. Hun 

er blevet opfordret til at opstille til WCF´s bestyrelse. Susanne stillede op sidste år, men blev 

ikke valgt ind, på den ene post der var. I år er der 3 poster der skal besættes og Susanne er 

interesseret i en af posterne. HC og RJ har afholdt et Teams møde med Susanne og foreslår at 

DCuF indstiller Susanne til posten. Ligeledes foreslår HC og RJ at vi bruger nogle ressourcer på 

en kampagne, da vi helt klart mener at det er en styrke for dansk curling af vi har en 

repræsentant i WCF’s bestyrelse. Bestyrelsen bakker op om Susanne som kandidat. 

• Det kommende Open Meeting er rykket både tid og sted, til den 28.-29. april 2022 og vil nu 

finde sted i Genéve, Schweiz, da man mener flere vil deltage hvis det afholdes i Europa, 

grundet stadige restriktioner for flere lande. Bestyrelse har besluttet at sende Susanne 

Slotsager afsted, da RJ er forhindret.  

• Der har været en del debat på mail fra WCF, grundet Ruslands invasion i Ukraine. WCF har 

fjernet Rusland fra alle kommende aktiviteter og mesterskaber, med øjeblikkelig virkning. 

 

Økonomisk overblik og status 

• TR Gennemgik årsrapporten, som var første udkast fra revision.  

• Medlemskontingenter står i regnskabet, delt op som medlemskontingent og elite kontingent, 

men er i budgettet lagt sammen under en post.  

• Det er stadig muligt søge dækning af rejseomkostninger fra indeværende sæson, hvis det har 

været aflysninger/udsættelser grundet covid-19. 

• Der er brugt af puljen ”udvikling af curling”, til afholdelse af is kursus. TR søger DAP midler for 

instruktør til kurset, da vi hentede Mark Callan ind til kurset. 

• Budgettet for 2023 blev drøftet og rettet til. TR sender det rettede budget ud til godkendelse i 

bestyrelsen.  

• I regnskabet for 2021 var posten kontingent til DCuF fra klubberne på 48.000 kr. Der 

budgetteres med 55.000kr. i 2023, da vi har en forventning om medlemstilgang  i 2022 grundet 

OL. 
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Kommende generalforsamling, gennemgang af Mikkels tjekliste 

• Mødelokale, da lokalerne i Idrættens hus er fuld booket, påtænker vi at booke lokaler i 

Odense, da det tidligere har været drøftet at flytte generalforsamlingen til anden lokation. 

• Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtsændringer i år og derfor ikke et dialogmøde. 

• RJ tager runder om folk genopstiller 

• Hvem skal vi have som dirigent? vi påtænker at finde en fra curlingverdenen. Forslag sendes til 

HC. 

 
Gennemgang af aktionsliste 

Aktionslisten er blot et arbejdsredskab for bestyrelsen og derfor er den ikke med i referatet til 

klubberne. 

 

Eventuelt 

• Eliteudvalget ser på en samarbejdsaftale med et nyt tøjfirma. 

• TT har stillet forslag om DIF’s initiativ puljer. Bestyrelsen har kort drøftet forslaget og finder 

det spændende, men vurdererat det ikke er der vi lægger vores ressourcer pt.  

 


