Referat af FS årsmøde 7 januar 2017 i Vamdrup fra kl. 11-15.
16 fremmødte deltagere fra hele landet.
Dagsorden:
”Året der gik” – 2016
◦

Aktiviteter

◦

Budget og regnskab

Sæson 2017:
◦

Breddeprojekt og talentudvikling

◦

Aktiviteter

◦

Budget

Eliteprojekt 2017
◦

Udvælgelse

◦

Landshold 2017

◦

Budget

Ny udvalgsstruktur + 4 årsplan v/ Helle
Diverse
Velkommen af Nathalie FS AU
Året der gik – 2016:
FS udtjekker uddannelse, DFU tunnel cup, FS skill camp Maribo, DFU cup.
Konkurrencer for landshold og DFU konkurrencer v. Kasper: Pangea og Valkyria
DFU budget og regnskab 2016.
AU og SU gennemgang.
Sæson 2017 - DFU budget 2017:
AU: fra 53.000 i 2016 – 90.000 kr. i 2017 Inkl. bredde-talentprojekt.

Formation - AU
DFU Cup tunnel
FS udtjeksweekender (2 x 5.500 kr.) (video udv.)
DFU Cup
Bredde og talentudvikling støtte (3 hold)
FS skill camps (2x8.000 kr)
Formation i alt

8.000
11.000
25.000
30.000
16.000
90.000

FS udtjeksweekend inkl. video, Vamdrup i påsken og NFK i august
FS skill camp, juni Maribo med deltagelse af bredde/talent hold samt Pangea, som trænere/mentor.
Gennemgang af bredde- og talentprojekt:
Link til bredde
Link til talent
Kommentarer til oplæg fra deltagerne ved mødet:
Bredde: enkelt person eller som hold, video eller springer, krav og kriterier, intromøde kan bruges som
inspiration til at give yderligere information.
Talent: som hold, B række til A række, bygge bro mellem bredde og elite, kan få mentor tildelt hvis det
ønskes, coaching weekend, deltagelse i A række DFU open og DM. Ekstra krav: træningsplan og budget!
Hvordan skal der vælges det ene hold frem for et andet måske nyt sammensat hold? De 10 tkr. Skal måske
kun være for de 4 springere i spring, videotilskud kommer derudover, video kan evt. 2.500 kr? Krav til video
skal kunne filme det ordentlig, så holdet får noget ud af debriefing mv.
FS AU plan 2017:
To intromøder til FS afholdes af Pangea hhv. Jylland og Sjælland i januar.
FS udjtek Vamdrup påske
DFU tunnelcup slut marts start april – kan det evt. flyttes udenlands? Hamborg f.eks.
Fastholdes i DK indtil videre for tiltrækning og udvikling af især de nyere springere
Skill camp juni FDK
FS udtjek NFK august
Kvinderekord FDK maribo september
Skill camp nr. 2……. Scramble cup….. eller andet endnu ikke placeret; kan evt. splittes op i tilskud til
tunnelcamps. Input modtages gerne!
DFU cup, evt. WJ, dato??
FS vision:
Elite/SU: Inspirere til konkurrence, resultatorienteret, Vision vs. Realitet.
v. Kasper, man skal gøre sig fortjent til landshold og støtte. Udfordring skal skabes mellem top holdene til at
højne ambitioner og resultat mv. Yderligere dialog og kommentarer under Eliteprojekt 2017 punktet.
Bredde/AU: flere FS springere, udbrede kendskabet til FS i DK, skabe interesse herfor, konkurrencedeltagelse
– initiere dette.
Kommentarer og dialog fra deltagere ved mødet: Synliggørelse af den røde tråd, mentor ordninger mv. er
den rigtige retning. Ambassadører i klubberne, FS tirsdage…..CJ, Ditte har fanget 3 nye elever i CJ,
rulletræning, tunnel, rookie class til world challenge. NFK indfører forventlig FS søndage i 2017.

Hvordan kan man sætte mindre sjove rekorder…….danske rekorder? James Doyle, hybrid spring eller andet
inspiration. Til de som kommer for hurtig igennem FS udtjek mv. og ikke rigtig finder rytmen i FS disciplinen.
FS lokal ambassadører i klubberne, kluborganizer, Kjetil: powerplay i DK????
Landshold: målsætning
Kasper gennemgik oplægget for udtagelse til landshold. Et par spørgsmål omkring placering til world cup
eller EM….vil blive præciseret yderligere i oplæg, men udgangspunkt holdes på baggrund af nuværende
statistik ift. placeringer.
Bestyrelsen skal tage dette helt ind og respektere den vision og udvælgelse, som FS repræsentanterne
fremlægger. Det skal fremgå tydeligt, hvordan der udtages og udvælges, så der ikke er nogen misforståelser
i fremtidige udtagelser. Der er udarbejdet et tydeligt dokument fra Kasper for dette område, som er
præsenteret i SU, og skal godkendes i bestyrelsen. Oplægget har desuden været omkring det nuværende
landshold for sparring og kommentarer. Oplægget er godt og gennemarbejdet og styrker det
fremadrettede arbejde på elite siden.
Præsentation af udtaget landshold: Pangea med udskiftning på video pladsen.
Payback og forventninger til holdet. Spørgsmål til payback og løn ift. holdets ”egen” interesse og DFU
officielle aktiviteter.
Hvordan får man fundet en bedre balance fra talent til landshold i støtte. Kvindeholdet, hvad med
det…..hvorfor er det ikke på budget i 2017?
Længere snak om den røde tråd, den gamle bruttotrup m. 3 hold, støtte koncepter mv. mulighederne
generelt for at opnå de bedst mulige resultater for både hold, disciplinen og DFU. Hvad giver mest mening:
mindre afstand i støtten for den røde tråd eller skal det skabes af konkurrenceelementet?
DFU struktur ændring og strategi v. Helle:
Gennemgang af den nuværende struktur og organisationssammensætning i DFU som helhed. Herefter
præsentation af den kommende DFU strategi inkl. de 4 DIF godkendte spor, som der skal arbejdes videre ud
fra. Handleplaner og målsætning vil være det næste store skridt og arbejde i processen og projektet.
Såfremt man har interesse i at arbejde og hjælpe med dette, kan der rettes henvendelse til Helle eller
Martin Halfer som er tovholder i DFU bestyrelse på processen.
Information og kommunikation:
Hjemmeside, info, facebook,
Info og dialog omkring brugen og mulighederne i facebook og DFU hjemmeside. Husk at følge med især på
FS facebook gruppen, som netop er oprettet. Alle kan være medlem og alle kan bidrage med relevante
indlæg og kommentarer i forhold til formationsspring i Danmark  Jo flere som er med i dialogen jo bedre
udbredelse og netværk i blandt springerne. Husk at inviterer nye springere ind i gruppen også!
Video/billede konkurrence, skabelon, musik, max. 2 minutter, eksempel af video med tale, markedsføring,
boost facebook, logo, dk kort, hjemmeside. Hvordan kan FS DFU få noget godt og relevant billed/video
materiale, som kan bruges både på hjemmeside og facebook. En dialog med mange input. Dette vil blive
arbejdet videre med af FS repræsentanterne og DFU udviklingskonsulent.
Diverse/eventuelt:

DFU open evt. kun AA konkurrencer? En snak om dette. En del tekniske detaljer og input til, hvordan det
kan give bedre deltagelse og mening ved konkurrencer. Måske det skal være DFU cup, da DFU open for en
del er relevant at holde niveau og gennemsnit ift. resultater i andre gældende FAI kat. 1 konkurrencer.
DFU open ligger for tidligt på året. DFU cup burde til gengæld ligge tidligt på året.
FAI rykker forventelig deres tunnel konkurrencer til foråret fra 2018-2019.
Tunnelcamps i DK og udlandet mv. er på nuværende ikke på DFU/FS budget.
Kvindehold/kvinder i sporten, kvindeholdet og det som skete i 2016 blev vendt.
AFF kontra FS. FS skaber AFF segmentet/instruktører.
FS netværk, ejerskab skal skabes og formidles. Det kan ikke gøres af FS repræsentanterne alene…..
Tak for en god dialog og ikke mindst deltagelse.

