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1.Velkomst og valg af dirigent og referent 
 
Bestyrelsen indstiller Kristian Kjeldsen Hansen som dirigent. Han vælges enstemmigt. 
 
Pressechef Tobias Thune Jacobsen og bestyrelsesmedlem Lasse Vestergaard Andersen 
vælges som referenter. 
 
Repræsentantskabet er lovligt indkaldt. 
 
Navnerunde: 
 
Rikke Kjær Hucks Sekretariatet 
Astrid Alsted Aarhus DFSU Bestyrelsen 
Jonas Skovgaard Aarhus  
Casper Børresen KFK 
Birte Bengtson Tørring 
Mads Gotlieb DTU 
Line Hillerup Kristensen DTU 
Rikke Andersen DTU 
Ninna Schultz Esbjerg Flying Vikings  
Mette Møller Nielsen Hucks  
Emma Hansen Odense Discflyers 
Kasper Roholt Mortensen Odense Discflyers  
Christoffer Gaarde AUC Mojn  
Victor Vikær Jessen AUC Mojn 
Freja Bak Hucks 
Matthias Zaccarin Aarhus Formand, DFSU Bestyrelsen 
Jesper Dyhr Hucks 
Magnus Magnussen Ragnarok 
Christian Anker Aarhus 
Mathias Munk Aarhus Kasserer, DFSU Bestyrelsen 
Lasse V. Andersen Aarhus DFSU Bestyrelsen 
Tobias Thune - DFSU Sekretariatet 
Mette Godiksen Dragons DFSU Bestyrelsen 
Rasmus Fink Aabenraa Aabenraa DFSU Bestyrelsen 
Kristian Kjeldsen Hansen Hucks  
 
 
 
 
 
 
 
 



Afstemnings-forhold: 
Bestyrelsen: 6 
Aarhus: 2 
Tørring: 1 
KFK: 1 
DTU: 3 
Esbjerg: 1 
Hucks: 3 
Odense: 2 
Mojn: 2 
Ragnarok: 1 
 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 
Læs beretningen i State of the Union. 
 
Rikke er blevet ansat som sportsadministrator, og Tobias som pressechef, tilsammen udgør 
de sekretariatet. 
 
DM: Ny DM struktur. Der er blevet etableret et Beach DM, hvor 17 hold deltog i år.  
 
Ungdom: EYU camp i Danmark blev ikke til noget, grundet manglende deltagere. 
 
Elite: U24 har været til Australien, det har været en investering i ungdomselitearbejdet. Der 
gøres opmærksom på, at der er kommet et nyt forslag til en ny beregning af 
verdensranglisten, hvilket drøftes yderligere senere.  
 
Driftsmidler: Vores penge kommer hovedsageligt fra vores frivilligarbejde på Roskilde 
Festival, og finansiere blandt andet sekretariatet.  
 
Aktiv året rundt: Et samarbejde med folkeskolen. Der blev afholdt skolernes frisbee dag, 
hvor ca. 1000 børn fik undervisning i Ultimate. Desværre står det lidt på standby i øjeblikket.  
 
Famly sport/kids sport: Et koncept hvor brugere/medlemmer får tilsendt 12 kasser om året, 
en hver måned, med en ny sportsgren. Herunder er der også en kasse med en frisbee.  
 
DIF Trend Forum: Et projekt fra Danmarks idrætsforbund som er tiltænkt små idrætsforbund, 
her kan forbundene få sparring. Pressechef Tobias og sportsadministrator Rikke fra 
sekretariatet deltager i projektet. 
 
Skole OL: et nyt ungdomsprojekt som vi involverer os i. 50-70.000 børn deltager. Ultimate 
frisbee er ikke med som disciplin, men har fået lov til at være med på sidelinjen.  
 



Jubilæum: Sidste år havde vi 40 års jubilæum.  
 
Zibrasport: Pr-udvalget har indledt et samarbejde med Zibrasprot. Firmaet streamer nogle af 
de afsluttende kampe til finalestævnet, hvis det går godt ønsker de også at fortsætte 
arbejdet fremadrettet. Det koster ikke Dansk Frisbee Sport Union noget, da zibrasport får 
deres indtægter gennem reklamer. 
 
Vision og fremtiden: Den nye bestyrelse skal udarbejde en ny vision for forbundet. 
Verdensforbundet har sendt nye vedtægter ud til de nationale forbund, herunder opfordres 
der til at alle disc sportsgrene skal være under samme forbund. DFSU skal derfor indlede et 
samarbejde med disc golf.  
Spørgsmål om disc golf ind under vores forbund, eller om vi skal under dem? I princippet 
kan DFSU godt overtager disc golf, såfremt de anerkendes som klub og ikke enkeltpersoner. 
Birte stiller et forslag om, at vi bør nedsætte et udvalg som står for samarbejdet med disc 
golf.  
Status på Ultimate Frisbee som OL disciplin. Ultimate frisbee kom desværre lige akkurat ikke 
med til OL 2014, vi er forventningsfulde hvad angår fremtiden.  
 
Vi arbejder på et Indendørs EM for klubhold i 2021.  
 
Vi arbejder på et Gymnasieskole VM, det viser sig at være vanskeligt da Danske elever er 
for gamle til at deltage, simultant med at stævnet placeres i studenterugen. 

3. Beretning fra sekretariatet 
Læs beretningen i State of the Union. 
 
Spørgsmål fra Mads Gotlieb, DTU, om instruktører ude ved skoler og lign. Der høres tit om, 
at der søges efter instruktører, men der mangler opfølgning på, hvordan det går - kommer 
DFSU ud, hvordan går det? 
 
Opfordring fra Mette Godiksen, bestyrelsen: Send de gode historier ud på jeres medier - 
brug instagram, facebooksider og ikke mindst facebookgruppen ‘Ultimatespillere Danmark’.  
Tobias, sekretariatet, supplerer med, at hans mail altid er åben: Tobias@dfsu.dk.  
 
Birte Bengtson, Tørring, fortæller, at hun meget gerne vil hjælpe med sparring til 
efterskole-DM, da hun har stor erfaring fra gymnasie-DM.  
 
Mette Møller Nielsen, Hucks, spørger, om ultimate på efterskoler kun sker pga vi kender 
lærere eller om det er af egen interesse. - Det er Troels Schøning, Vivild, der står for 
kontakten rundt til efterskolerne, så det er ikke DFSU-kendte lærere. 
 
Spørgsmål fra Freja Bak, Hucks, om hvordan Famly-sport gavner DFSU og ultimate? 

- Rikke Kjær, sekretariatet: DFSU ser det som en interesse-vækning, at vi skaber en 
kendskab til frisbeesport og at Ultimate findes som sportsgren.  

 

mailto:Tobias@dfsu.dk


- Mette Godiksen, bestyrelsen, supplerer: En frisbee er en ukendt ting for den gængse 
dansker, så det kan blive til en barrierer for medlemshvervning. Derfor har det en 
effekt på lang sigt. 

At skabe erfaringer med en frisbee/disc. 
 
KH supplerer: Husk at DFSU har til formål at fremme frisbee-sport - derfor kan man fint 
argumentere for, at DFSU gør noget godt.  
 
Birte Bengtson, Tørring, fortæller, at flere og flere af hendes gymnasieelever begynder at 
have skabt kendskab til ultimate før gymnasiet. Men lige hvilket segment, DFSU’s ressourcer 
skal gå til, skal vælges. 
 
Tobias Thune, sekretariatet, påpeger problematikken med, at klubberne måske ikke er rustet 
til mange helt unge medlemmer.  
 
Tobias præsenterer sig selv. Ansat i 3-4 måneder pr dato. Pressechef for DFSU. Føler sig 
efterhånden godt til rette i unionen. Har arbejdet en del med hjemmeside, sociale medier, 
DIF trend forum, en værktøjskasse til klubberne som er tilgængelig på hjemmesiden og 
bistået bestyrelsen og sekretariatet med diverse opgaver. 
Fremadrettet arbejder han på flere pressemeddelelser og andet presse-arbejde som f.eks. 
kampagner og værktøjskasse til klubberne. 
Lidt om Tobias: Uddannet folkeskolelærer. Arbejder som lærervikar ved siden af DFSU. 
Læser en kandidat i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab. Har spillet 
elite-curling for både ungdoms- og herrelandshold, og spiller desuden også elite-rugby.  
 
 

4. Aflæggelse af regnskab 2018 og præsentation af budget for 
2019 
Regnskabet præsenteres af kasserer Mathias Munk. Klub kontingenterne ligger på det 
samme. Indtægten på klub kontingentet er faldet, da nogle klubber herunder Odder er gået i 
opløsning.  
Der er indkøbt pokaler til Beach. 
Jubilæumsåret blev ikke til noget, derfor går det i 0. 
Uforudsete udgifter, her ses en indtægt som skyldes et projekt “victory girls”. Der blev søgt 
penge til trøjer, disse blev dækket af Carlsbergfonden som udgør overskuddet. 
Forbundets webshop har en indtægt på ca 80.000 i år.  
DFSU har et overskud på ca. 88.000 i år, som hovedsagelig konsekvens af indtægterne fra 
Roskilde Festival og udgifter til sekretariatet.  
Revisorsuppleanten godkender regnskabet. Ros for bilag for alle udgifter, hvilket der var 
problemer med sidste år. Mangler måske bilag for indtægter. 
Spørgsmål til Roskilde-regnskabet - Jesper Dyhr, Roskilde-ansvarlig, forklarer, at der 
afleveres til DFSU kassereren, så roskilde-regnskabet går gennem DFSU. 



Repræsentantskabet godkender enstemmigt regnskabet 2018. 
 
Det er ikke overensstemmelse af aktiver og passiver, det skyldes en fejlagtig placering af 
discsalget. Det er taget til efterretning, fejlen er hurtigt fundet og korrigeres af kassereren.  
 
Spørgsmål fra Jonas Skovgaard, Aarhus, om længden, en disc ligger på lager - da den godt 
kan mørne. Erfaringen siger, at det ikke har været et problem før, grundet maks 2 år på 
lageret, fremadrettet vil der holdes dato med dette. 
 
Budgettet for for det kommende år gennemgås, budgettet skal ses som vejledende for den 
nye bestyrelse. Der redegøres for fordelingen af den økonomiske støtte for de 8 landshold. 
Græs prioriteres over beach. Det vil fremadrettet variere og afhænger i høj grad af indtægter, 
og antal landshold. Der opstår en diskussion om fordelingen, som senere drøftes under evt. 

5. Medlemstallet og hvervning af medlemmer  
Vi har mistet Odder, Kolding og Vivild.  
Rikke A. fra DTU fortæller at de har succes med rekruttering via universitetet. Desværre er 
medlemstallet svingende som konsekvens af de mange udenlandske studerende. KFK har 
haft succes med oprettelsen af juniorhold, der er mulighed for 1 til 2 prøvetræninger 
hvorefter de opfordres til indmeldelse, stort fokus på bredde frem for konkurrence.  
Århus har haft succes med at “booste” opslag på Facebook, de har afsat et budget alene 
hertil.  

6. Beretning fra stående udvalg. 
 
Pr-udvalget: Pressemdelelser, mediedækning på indendørs DM i Esbjerg og mix DM i Valby. 
Der er etableret et samarbejde med Zibrasport, som ønsker at filme de to bronze kampe og 
de to finaler til finalestævnet i Herning. Der kommer én mand fra firmaet, det forventes at vi 
selv stiller frivillige til rådighed hvad angår kameramænd, kommentatorer.  
 
Eliteudvalget: Mette G. fortæller at det kører godt. Udvalget har stået for ansættelse af 
landsholdstrænere, og herved hævet seriøsiteten omkring trænerrollen. Eliteudvalget er 
linket mellem landsholdstrænerne, landsholdene og forbundet, hensigten er at aflaste 
bestyrelsen.  
 
Breddeudvalget: Mette Møller fortæller at deres mål omfatter: flere juniorhold, flere 
talentturneringer og mere rekruttering i folkeskoler og gymnasier. 
 
Spiritudvalget: Freja Bak fortæller om året der gik og deres visioner. Spirit regelsættet er 
blevet oversat til Dansk, der er også udarbejdet en video som forklarer diverse håndtegn. 
Mette G. forklarer, at WFDF-advanced-test er blevet som en opslagsøvelse, så man kan 
overveje i udvalget, at der skal tænkes i alternativer for at spillerne kan lære spirit bedre. 
Astrid foreslår en tekst, Mette synes et opslagsværk for trænere, hvori spirit forklares og 
vises inkorporeret i træningen, også er en fin mulighed.  



Overvej at alle landsholdsspillere skal tage advanced spirit-test. 
 
Equiteam: Line Hillerup fortæller at de har arbejdet med en coaching clinic for kvinder, der 
har været stor tilslutning fra diverse klubber. Der sigtes efter at starte en Ultimate 
sommerskole, der var dog ikke nok deltagende foregående sommer. Lasse gør opmærksom 
på at forbundet har en pulje (spiritpuljen), som udvalget kan søge hvis de mangler 
ressourcer.  
 
Roskilde Festival: Jesper Dyhr, fortæller at der er ansat 3 koordinatorer (Peter, Simon og 
Ditlev), Jesper selv deltager stadig og bistår gruppen med sine erfaringer fra tidligere år. 
Line fra DTU spørg om der foregår noget Ultimate på Festivalen. Jesper oplyser at det er 
meget begrænset, men at der da foregår lidt. 
 
EUCR-repræsentant: Ikke stor post. Det kører smurt, primært repræsenterer man DK i 
samtaler om spillesteder og datoer til EUCR og EUCF. Kristian Reckzeh, Ragnarok, har haft 
posten og fortsætter gerne, medmindre der findes en anden, der brænder for det. 
Birte Bengtsom, Tørring, spørger, om det er det her, eller i WFDF, man kan stille 
spørgsmålstegn om slutrunder og deres placeringer - U20, U24, EM, VM, beach, græs osv - 
erfaringerne siger, at de ligger i klumper nogle år.  
 

Forslag 
Dm-udvalget 
Rikke fortæller at det er en udfordring at finde nok haller til midtsæson. Det er også 
vanskeligt at udarbejde fornuftige kampprogrammer, da der er stor forskel på antal hold i øst 
og vest. Særligt på damesiden er det en udfordring, man kommer til at spille mange kampe 
mod hinanden i løbet af sæsonen.  
Bestyrelsen foreslår at der stemmes om at bibeholde DM strukturen. Ros fra Mads (DTU) til 
udvalget og deres arbejde med strukturen, samtidig synes Mads ikke at orienteringen og 
faciliteringen af diskussioner har været tilstrækkelig. Der henvises til at der både i den 
elektronisk afstemning og tidligere diskussionsrunde, er gjort opmærksom på at klubberne 
må henvende sig til udvalget. Birte synes også at det har været uklart og tiløjer at 
orienteringen har været utilstrækkelig, hun er særligt bekymret for at de små klubber ikke har 
nok indflydelse. Mette G tilføjer at det var signifikant at klubberne ville bibeholde strukturen, 
der er intet der peger på at vi skal lave det om, data understøtter ingen ændring. Mette G. 
opfordrer til at klubberne i højere grad involverer sig, der er for lidt respons og klubberne 
overskrider fristerne, som gør det vanskeligt for DM-udvalget.  
Freja B. foreslår at klubberne internt og selvstændigt beslutter, hvornår de ønsker at spille 
deres DM kampe. 
Casper Børresen, KFK: Hvad skal DM bruges til - der er både mix, beach osv. Lidt ligesom 
samtalen om for mange landshold. Man skal finde meningen/intentionen med DM - er det for 
de små klubber og breddespillerne eller …? 
Jonas Skovgaard, Aarhus: DM-udvalget og bestyrelsen skal turde lave noget om. De er valgt 
til at tage beslutninger og skal turde gøre det (u)-populære.  



Mads Gotlieb, DTU: til DM-udvalget: Husk at få fulgt op på dette møde og få sendt mails ud 
med opfordring til at få flere inputs. 
Opfordring til alle klubber: I skal selv sende inputs til forslag. Deadline umiddelbart 1. april. 
 
Spørgsmål fra DM-udvalget. 
Vil man gerne have lange dage med flere pauser og kortere dage med kortere pauser 
(struktur ved dette er mere gruppeinddeling). 

- Mads G, DTU: Gruppeinddeling 
- Mette G, Dragons: Gruppeinddeling (indendørs). Helst ikke back-to-back dog, men 

spørg evt klubberne, når I sidder med kampprogrammet, om holdet synes det er 
okay.  

- Astrid Alsted, mig-selv: Indendørs = gruppeinddeling, udendørs = giver ikke mening 
for damerne, fordi man ikke er så mange og det bliver nogle hårde dage, hvis der 
ikke er fint med pause. 

- Ninna, Esbjerg: Gruppeinddeling (indendørs) 
- Casper Børresen, KFK: Gruppeinddeling  
- Christoffer Gaarde, Mojn: Gruppeinddeling 
- Birte Bengtson, Tørring: Man skal have minimum 1 kamps pause, så ingen 

back-to-back (indendørs). Udendørs skal der være mere pause. 
- Freja Bak, Hucks: Det kommer også an på kondition, nye spillere vil have det 

sværere med kortere dage 
 

7. Valg af formand 

Matthias Zaccarin er på valg og genopstiller ikke.  

Jonas Skovgaard, Aarhus, stiller op.  
- Naturligt med erfaring som begynder, spiller, træner, landsholdstræner, almindelig 

klub, elite i ragnarok og landshold. Og desuden også medlem af Tørring, en lille klub. 
- Som formand vil jeg: 

- Flere spillere (- det er jo let at sige.) 
- Fokus på gymnasier. Det er for tidligt i folkeskolen. 
- Større fokus og indsats på Gym-DM 

- Gøre klubberne robuste - trække erfaringerne rundt. Fastholdelse af spillere. 
- DM-strukturen 

- Jonas synes den har brug for en overhaling.  
- Man skal finde meningen med DM og finde strukturen derudfra.  
- At ringe til folk er det nye sort for Jonas S. 

- Bestyrelsen og udvalg i DFSU skal have ny arbejdsmetode 
- Vil gerne gøre det mere effektivt. 
- Skære små ting væk og have meget fokus på nogle få ting af gangen. 
- Korte og effektive møder. 

- Personlig kontakt 



- Fokus på trænerne i klubberne. 
- Det er dem, der i sidste ende gør, om vi fastholder medlemmer. Om vi 

vokser. Derfor mere fokus på dem.  
- Asterix ved formandsopstillingen 

- Jonas er landstræner indtil slutningen af juli, derfor vil 
overgangsperioden blive mere flydende - og med hjælp fra Lasse.  

 
Spørgsmål til bestyrelseserfaringen: 

- Jonas har været medlem af bestyrelsen i Aarhus Ultimate. 
- Jonas har et arbejde, hvor han har samlet meget relevant erfaring. 

 
Forslag fremover til Freja Bak, Hucks: Det skal være explicit i indkaldelsen, når der er 
afstemning om så vigtige ting som formandsposten - hvem genopstiller og hvem genopstiller 
ikke.  
Dette ville være en service, hvis det er på plads, men det er ikke et krav.  
Mette Godiksen, bestyrelsen: Det er ikke i orden, at bestyrelsen skal fodre klubberne med 
“alle informationer i rød skrift á 3 gange”, de må også selv tage ansvar.  
 
Afstemning: 
Ikke hemmelig afstemning. 

Jonas vælges enstemmigt og modtager klapsalve. 
 

8. Valg af bestyrelse 

Kasper fra Odense stiller op som bestyrelsesmedlem. 
- Han vil gerne tale de små klubbers sag. Han vil gerne være med til at præge dansk 

ultimate 
Astrid: 

- Damer, eliten 
 
Rasmus Fink: 

- Beach, ungdommen 
 
Lasse V. Andersen 

- Struktur, organisation 
 
Afstemning. 
Astrid Alsted: 0 imod, 0 blankt, enstemmigt valgt. 
Rasmus Fink: 0 imod, 0 blankt, enstemmigt valgt. 
Lasse V. Andersen: 0 imod, 1 blankt, (næsten) enstemmigt valgt. 
Kasper Roholt Mortensen: 0 imod, 0 blankt, enstemmigt valgt. 



9. valg af revisor 
Thomas Simonsen, Esbjerg, genopstiller som revisor. 
0 imod, 0 blankt, enstemmigt valgt. 
 
Kasper Roholt er valgt ind i bestyrelsen og kan derfor ikke genopstille som revisorsuppleant. 
Christian Anker, Aarhus, stiller op som revisorsuppleant.  
Imod: 0, blankt 2, (næsten) enstemmigt valgt. 
 

9.5 Afsked med formanden 
Fink præsenterer de nye landsholdstrøjer.  
Mette G. holder en tale om tidligere formand Matthias. Hun fortæller (kort gengivelse) om 
hans stærke lederevner, hans drivkraft i blandt andet samarbejdet med DIF, famlysport, aktiv 
året rundt (sundhedsugerne), skole OL, efterskole DM. Storslået Pr-arbejde, fantastisk 
engagement og utroligt drive, vældig stor betydning for sporten. Fantastisk sparringspartner 
for bestyrelsen og sekretariatet. En meget rolig, velreflekteret og velovervejet formand. Tak 
fra Mette, bestyrelsen, sekretariatet og hele forbundet.  
 
Formanden fortæller at han har lært at man er en formand for alle, og videregiver posten til 
kommende formand. TAK! 
 
Formanden modtager gavekurv og der hygges. 
 

10. Nedsættelse af udvalg 
Det fremsættes at udvalgene er åbne, således kan man altid forlade eller tiltræde i løbet af 
sæsonen. 
 
Dm-udvalg: Rikke, Sanne, Magnus, Kasper, Anders, Kirsten og Maria har siddet i udvalget. 
Den eneste som fortsætter er Kasper, Rikke tilbyder at forblive i udvalget i en 
overgangsperiode. Mette Møller Nielsen (HUCKS) vælges enstemmigt ind i udvalget. 
 
Pr-udvalg: Matthis, Fink, Rasmus, Hanne,  
Alle 4 fortsætter. 
Mette Godiksen Vælges ind i udvalget. 
 
Eliteudvalget: Mette G og Astrid fortsætter. Der opfordres til at flere deltager i udvalget, 
gerne en herrespiller. 
 
Breddeuvalget: Nina, Mette, Christopher, Christian og Rikke. Alle undtagen Nina fortsætter.  
 



Spiritudvalg: Freja, Ramus O, Christinna, Jonas - det står uklart om alle fortsætter. Freja 
fortsætter. Mads (DTU) stiller op og vælges ind.  
 
EUCR/EUCF/EUF: Det foreslås, at dette punkt skal være under eliteudvalget. Dette nævnes 
oplagt - også fra eliteudvalget. Eliteudvalget vælger at tage denne post - med forbehold for 
at kunne udlicitere dette..  
 
Forslag om et nyt udvalg: Antidopingudvalg - Verdensforbundet så gerne at man havde dette 
udvalg. Bestyrelsen og foregående formand Matthias har arbejdet på en ramme for udvalget, 
udvalget skal blandt andet beskæftige sig med  sundhed. For at sikre sportens seriøsitet skal 
et sådant udvalg nedsættes. Det fremsættes at udvalget skal stå for analysen af 
overtrædelser, mens forbundets bestyrelse skal tage den endelige beslutning. 
Antidopingpolitik skal udarbejdes. Lasse, mathias og Matthias vælges ind i udvalget. 
 
Forslag til nyt udvalg: Gymnasie DM, foreslået af Jonas (ny formand). Breddeudvalget 
ønsker at tage denne opgave. Derfor nedsættes udvalget ikke. Birte tilføjer at samarbejdet 
har været vanskeligt, da det altid er nye udvalg / mennesker som varetager efterskole DM 
for DFSU.  
Jonas Skovgaard, Aarhus og ny formand, ser meget gerne, at der kommer et specifikt 
gymnasie-DM-udvalg, så energien bliver helt konkrete for at opnå det bedst mulige produkt.  
Det foreslås at gymnasie-DM-udvalg bliver et underudvalg under breddeudvalget, som 
varetager den specifikke opgave. 
Christoffer Gaarde og Mette Møller Nielsen vælges hertil. Birte Bengtson, Tørring og 
Gymnasielærernes Idrætslærerforeningen, vil stå til stor rådighed for sparring. 
 
Det henstilles til bestyrelsen, at der rykkes på sammensmeltningen med DDGU forholdsvis 
hurtigt. Bestyrelsen kan altid nedsætte et ad-hoc-udvalg, hvis dette ses nødvendigt. 
 
 

11. Fastsættelse af kontingent 
Foreslås uændret på 200 kr pr. medlem. 0 imod, 0 blankt, det vedtages enstemmigt. 

12. Eventuelt 
Mads fra DTU: Ser gerne at forbundet betaler deltagergebyret til internationale stævner, 
Rasmus Fink, bestyrelsen, fremhæver at landsholdene får tildelt en sum penge som de selv 
råder over. Således indeholder dette beløb også turneringsgebyret.  
Mette redegør for fordelingen af penge og redegør for, den opvejning der ligger til grund for 
beslutningerne.  
Jonas fra Århus tilføjer at han hellere så at få landshold støttes, fremfor alle.  
 

- Regler 
Matthias Zaccarin går op på scenen med sin smartphone i hånden.  
Nye tilføjelser til beach-regler fra WFDF. 



 
De europæiske indendørs-regler har været i høring og er vist tæt på være endeligt godkendt. 
Især brick-regel bliver anderledes end det, vi kender i Danmark.  
 
Spørgsmål om de nye regler også bliver implementeret i Danmark. Dette bliver en opgave 
for DM-udvalget, så indtil videre er det status quo. 
 
Info: Verdensrangslisten har førhen kun optalt point fra VM, men gælder nu også 
kontinentale turneringer, herunder nok også EM - so do well. 
 

- Træneruddannelse 
Birte: Der mangler træneruddannelse som vi skal arbejde på. Det er mange år siden at der 
har været et reelt trænertilbud. Forslag, f.eks. grundkursus 1,2 og 3. Der skal være krav om 
at have taget kurset.  
Jonas formanden, udtaler at der ikke nødvendigvis er brug for en træneruddannelse, men at 
de skal have støtte, da det ofte er utaknemmeligt at være træner. “Uddannelse er vigtigt, 
hvis vi kan magte det”.  
Astrid siger at der skal skelnes mellem klub og landsholdstræner. Lasse tilføjer, at det er 
forsøgt før, hvor det har været svært at få medgang fra klubberne. Det kræver opbakning fra 
klubberne, at få gennemført en træneruddannelse.  
 

- Landsholds-støtte 
Spørgsmål: bliver der søgt støtte? det står landsholdene selv for.  
Erfaringer med fondsansøgninger fortælles - det er overvejende negative. Det skal være 
nationalt og støtte bredt - dvs sjældent eliten som f.eks. et landshold. Det skal nok have et 
formål om at være godt for samfundet - antimobning, unge i bevægelse eller lign.  
 
Freja Bak, Hucks: Det er ikke nødvendigvis de bedste, der er på landsholdet - det er dem, 
der har penge. Så der foreslås, at man skal målrette støtten til holdenes alder og økonomi.  
 

- gennemsigtigheden 
Mads Gotlieb, DTU, ønsker at referater gøres offentligt for menige medlemmer.  
Mette Godiksen, bestyrelsen, fortæller, at der skal tages forbehold for at offentliggøre hele 
referatet, da der kan være “personfølsomme” diskussioner og lign. Man skal derfor være 
opmærksom på, hvad man sender ud - censurerer man eller skriver man referatet rent - 
måske kan man vælge punkter ud, som man ser som relevante for DFSU’s medlemmer - 
altså et resumé.  
Tobias Thune foreslår at der udarbejdes et kort og overskueligt resumé som indeholder de 
ting, der er klubberne relevante. Ninna bakker op og tilføjer, at det skal ikke være for 
informationstungt. Forslaget bakkes op. 
 
Opfordring til den nye bestyrelse: udarbejdelse af resume af referater, med det som er 
nyttigt. 
 
(Lasse idé: “Månedens nyt fra formanden” eller “nyhedsbrev” efter hvert møde) 
 



 
Ninna Schultz, Esbjerg Flying Vikings: Ros til afstemninger og deadlines i løbet af det 
seneste år. Deadlines har lagt umiddelbart efter DM-runder og lign., hvilket gør, at man kan 
samle holdet til beslutninger.  
 
Jonas Skovgaard, Aarhus og ny formand: Opfordring: Tag de vigtigste punkter fra dette 
møde med hjem og fortæl det i jeres klub. Hvad var relevant for jer og for jeres klub? 
Jonas vil love mere personlig kontakt.  
 
Pinned post/vedhæftet fil på Facebooksiden ‘ultimatespillere Danmark’ med udvalg og 
kontaktpersoner.  


