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"Efter EM i hold 2017 blev der nedsat et Eliteudvalg til afløsning af den 
afgående landstræner og i denne beretning vil primært forløbet fra dette 
tidspunkt og frem til udtagelsen af det endelige hold til OL 2018 i Georgien blive 
gennemgået. Udvalget har i perioden bestået af de 3 underskrivere samt, indtil påsken, af 
Tom Petri Petersen. 
 
Allerede ultimo 2016 var elitepolitikken blevet omlagt og i særdeleshed havde fjernelsen af 
betaling for at spille på landsholdet udløst en debat (primært på Facebook), hvor flere 
topspillere tilkendegav stor utilfredshed med den nye politik. Holdet til EM 2017 endte da 
også med at blive uden en række af disse. 
For at forberede os til dialogen med topspillerne var et af Eliteudvalgets første ønsker at 
foretage en benchmarking mod andre sportsgrene for dermed at belyse om de vilkår, som 
DSU tilbyder, kan karakteriseres som urimelige. Derfor blev lederen for Team og Elite hos 
Dansk Idrætsforbund kontaktet. I et længere svar herfra var hovedpunkterne, at der kun er 
3 specialforbund i Danmark, der direkte betaler deres udøvere for landsholdsdeltagelse, 
nemlig fodbold, håndbold og badminton, mens andre specialforbund så vidt muligt dækker 
de direkte omkostninger og dermed er på linie med DSU, ligesom de – også som DSU – 
ofte vil forsøge at støtte trænings- og konkurrencedeltagelse udover 
landsholdsarrangementer. Altså primært tilskud til de mest aktive udøvere, fremfor 
betaling af honorarer. Der er dog også mange eksempler, hvor udtagne sportsudøvere helt 
eller delvis selv har måttet betale for landsholddeltagelse (svarende til betingelserne på 
DSU’s ungdoms- og seniorlandshold). Den samlede konklusion er derfor, at der mest synes 
at være tale om en historisk betinget forventningsopbygning i skak om betaling for 
landsholdsdeltagelse, da betaling for at deltage på landshold ikke finder sted i 
størrelsesmæssigt sammenlignelige sportsgrene. 
I efteråret 2017 og primo 2018 blev der taget kontakt til alle relevante (helt in-aktive 
spillere blev således ikke inkluderet) spillere for at have en dialog med disse omkring 
deltagelse i bruttotrup med henblik på at spille OL. I de fleste tilfælde forløb dialogen 
fornuftigt, men udover en række private hensyn som især familie, arbejde og studier, så er 
det vores vurdering, at den manglende direkte aflønning for at spille på landsholdet havde 
en stor/afgørende rolle for topspillerne. Hvis man ser bort fra de absolutte topspillere, så 
endte det dog til vores store tilfredshed med, at stort set alle, som vi ellers var i kontakt 
med, valgte at sige ja tak til at deltage i bruttotruppen. Den trup, og ikke mindst 
samarbejdet og gejsten i truppen, har vi været overordentlige tilfredse med. Det er alle 
spillere, der brænder for at repræsentere Danmark og DSU på bedste vis og alle har 
deltaget aktivt i truppens arbejde. Udover arrangementet i foråret med Dorfman, så har 
holdet selv arrangeret yderligere en træningssamling, ligesom de har været stærkt 
involveret i at arrangere den kommende træningsmatch mod et udvalgt dansk hold. Vi har 
i så høj grad som muligt forsøgt at lytte til, hvad truppen selv har haft af ønsker. 
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Vi har set udtrykt skuffelse over, at det hold, som nu kommer til at repræsentere DSU ved 
OL er seedet 48 (havde Jesper Thybo fra bruttotruppen ikke været forhindret af studier 
ville det være nr. 45), men realiteten er, at hvis vi stillede med det absolut stærkeste hold af 
alle aktive spillere, så ville forskellen kun være en seedning som ca. nr. 30. 
Sandsynligheden for en placering f.eks. i top 10 ville dermed stadig være meget lille. 
 
Det er planen, at vi efter OL skal evaluere forløbet i 2018 med bruttotruppen og evt. også 
afholde en sidste træningssamling. Eliteudvalget vil herefter selv foretage en grundig 
evaluering, hvor vi dog allerede nu ved, at nogle af evalueringspunkterne vil være: 
·        Skal forløb med bruttotrupper være 1 eller 2 årige? 
·        Skal der i forhold til udtagelse til bruttotruppen formuleres mere præcise krav i 
forhold til aktivitetsniveau? 
·        Skal der (uanset medlemskab af bruttotrup) kunne ydes tilskud deltagelse i særlige 
turneringer, såsom EM, World Cup? 
·        Eliteudvalget på sigt – skal der igen ansættes en landstræner eller tilknyttes/ansættes 
en anden person, der også kan assistere i forhold til administrative gøremål? 
For 2019 er det ellers tanken at starte på en frisk, og vi vil derfor igen ultimo 2018 tage 
kontakt til alle relevante kandidater med henblik på at sammensætte en bruttotrup på 8-10 
spillere, hvorfra holdet til EM 2019 vil blive udtaget. Vi kan naturligvis ikke garantere, 
hvem der kan deltage og hvem, der ikke kan, men vi vil indenfor de rammer som 
elitepolitikken udstikker gøre vores yderste for at få den stærkest mulige trup. 
 
Eliteudvalget:  
Mads Boe, Kåre Kristensen og Poul Jacobsen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


