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Referat fra møde afholdt i Odense 12.10 2016.  kl. 18:00 – 22:15  Ref. Bo Rasmussen 

    

1. Nyt fra: 

- TK-formanden (Martin) 

Karsten Munkvad midlertidigt sygemeldt. 

Annette Jensen træder ud af bestyrelsen efter årsmødet 2016. 

- Administrationen (Bo) 

Orienterede om kommende ændringer på kontoret. Rasmus Lorentzen stopper 31/10. 

Signe Mikkelsen går på barsel. Maria Severin kommer snart tilbage fra barsel. Lene K. Pedersen 

kommer snart tilbage fra barsel 

- Andre 

Udtryk for frustration omkring manglende fokus på baneatletikken. 

Strategiplanen giver de umiddelbare planer. 

 

2. Status vedr. DAF's strategiplan (Martin) 

Status vedr. den nuværende strategiplan for 2013-2016 er udsendt sammen med 

årsmødematerialet og kan ses på DAF´s hjemmeside. 

Mht. strategiplanen for 2017-2020 er der sket en ændring i tidsplanen, da DAF pga. vedtagelsen af 

en ny tilskudsmodel i DIF, må tilpasse strategiplanen til såvel DIF´s tidsplan samt de nye 

tildelingskriterier. TK's input til strategiplanen indgår naturligvis fortsat i arbejdet. 

Det blev bemærket, at det er TK´s holdning, at årsmødet bliver det demokratiske omdrejningspunkt 

for forbundets udvikling. 

 

3. Startere, e-guns mv. 

- Status vedr. etablering af starterkorps til større stævner i DAF-regi (Ulrich) 

11 deltagere i et indledende møde for startere i øst. Samme mødekoncept vil blive afviklet i vest. 

Der skal etableres en lukket Facebook gruppe for startergruppen 

2 møder pr. år hvor halvårets planer gennemgås og hvor der kan diskuteres hvad man oplever og 

hvilke retningslinjer der skal lægges – og således at der kan erfaringsudvikles samlet i hele landet. 

Der var flere der ønskede at udvikle sig videre og evt. også indgå i større arrangementer. 

Det var et positivt møde 

- Anvendelse af e-guns (Bilag 2). 

TK bør udarbejde retningslinjer for hvordan større stævners set-up – og hvor der anvendes e-guns - 

skal håndteres. 

Tidshorisont for dette skal være DM-inde 2017. Det foreslås desuden at Buster Nielsen følger på 

sidste års starterbriefing – på samme måde som i 2016.  

Min anbefaling: hvor der ikke kan opstilles højttalere på hver bane, skal e-guns ikke anvendes. 

 

4. Status vedr. dommeruddannelse (Ulrich/Bo). 

Det påtænkes at afholde fællesmøder for dommere, i samme form som det fornyeligt blev afviklet 

for starterne. 

Statustal fra uddannelsen i 2016: 111 dommerkort udstedt i 2016, 49 foreninger har uddannede 

dommere.  
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5. Status vedr. reglement (Kirsten/Bo) 

Reglementet er medio oktober blevet opdateret med nyeste illustrationer, kendte tekstrettelser og 

senest kapgangsregler og den danske regel vedr. pit-lane/straftid. 

 

6. Status vedr. NTO-uddannelse (Martin/Bo) 

Der planlægges med et weekendkursus i marts 2017 (evt. fredag aften til søndag eftermiddag) i 

Odense. MRA er hovedinstruktør. Endvidere skal der suppleres med et par "specialister" på 

udvalgte områder. Hvis vi holder fast i planen med fredag-søndag, vil programmet formentlig 

overordnet se således ud: 

 

Fredag aften: Introduktion samt officials og deres funktioner ved større nationale og internationale 

stævner. 

Lørdag: Med udgangspunkt i IAAF Competition Rules, The Referee samt div. guidelines gennemgås 

de forskellige discipliners regelsæt med fokus på anvendelsen ved større stævner, suppleret med 

div. cases hvor man som official kan blive udfordret. Hvis muligt også praktiske cases i hallen. 

Søndag: Afsluttende prøve og afrunding. 

 

Deltagere skal findes både ved håndplukning blandt de nuværende uddannede og erfarne 

dommere og ved "fri tilmelding" efter målrettet invitation (alle uddannede dommere inviteres, 

men der skal stilles krav om erfaring mv. for deltagere). 

Kursister der består prøven, får status som NTO. Blandt disse skal der udpeges kandidater til den 

internationale dommeruddannelse i EA's regi. 

BRA og MRA arbejder videre med projektet. Der stiles efter at få en indkaldelse ud så hurtigt som 

muligt – så terminen kan reserveres. Der er økonomi til et godt arrangement. 

Det bør også være en uddannelse der retter sig mod gade-, cross-, Trail- og bjergløb. 

 

7. Status vedr. kapgangsområdet (Inge-Marie) 

Inge-Marie – har været udsendt til U-EM i Georgien. En meget blandet oplevelse, med et meget lavt 

niveau på det tekniske område. Inge-Marie fungerede også som atletikdommer! 

Ikke så meget nyt ellers på den hjemlige front. Det forsøges etableret træningssamlinger for de 

kapgængere der kendes fra årets stævner.  

 

8. Status vedr. ruteopmåling (Peer) 

Bent Hansen fra Kolding vil gerne stoppe i opmålerkorpset. 

EMACS ruter kan opmåles af nationale opmålere.  

 

9. Status vedr. stadioncertificering (Martin) 

Martin har udarbejdet en liste over stadions med DAF-certifikat. Bilag 1. 

Udfra denne oversigt kan kommuner og stadioninspektører kontaktes, for anlæg der pt. ikke har 

certifikat efter renoveringer m.m. 

Brancheforeningen for idrætsfaciliteter kan være måske benyttes som talerør ud til 

stadioninspektører.  

Martin ønsker at blive oprettet som modtaget af Brancheforeningens Nyhedsbrev. 



      
Teknisk Komité

 

 
 

10. Forslag om DAF-udpegning af nøgleofficials ved DM-arrangementer mv. (Martin) 

TK vil komme med forslag omkring DAF-udpegning til nøgle-funktioner ved de største DM stævner 

på bane: Teknisk delegeret, jury, startere. Øvelsesledere skal DAF-godkendes.  

Udpegning varetages af TK.  

For cross-/landevejs DM udpeges teknisk delegeret og jury. Ruteopmåler skal være til stede på 

dagen. Mindre DM-stævner er ikke fuldt overvejet endnu.  

Der vil komme et økonomisk aspekt der skal afklares, og derfor skal bestyrelsen tage beslutning om 

hvem der skal dække udgifterne til f.eks. indhentning af dommere udefra, på samme måde som det 

i dag er indskrevet i mesterskabskontrakterne at udgifter til Jury dækkes af arrangør. 

Det tilstræbes at der udarbejdes et forslag der kan iværksættes med start på udendørs sæsonen 

2017. Et forslag tilstræbes at kunne præsenteres for bestyrelsen inden jul. 

 

11. Strategi for udvikling af atletikfaciliteter, herunder skoleanlæg (Kirsten/Martin). 

Plan for koncept udarbejdes af BRA, KIB. Der startes op på dette i forbindelse med Nordisk Teknisk 

Møde. 

 

12. DAF's konferencer, årsmøde mv. 29.-30. oktober 2016 

- Hvem fra TK deltager? Kirsten (søndag, klubtilmeldt), Ulrich (begge dage), Inge Marie (måske) 

Martin (begge dage. TK delegeret), Peer (begge dage). 

Hvis man samtidigt med sin deltagelse på vegne af TK også varetager evt. klubinteresser, så skal 

Klub dækker transport. TK dækker overnatning og lørdag aften. 

- Andet  

Kirsten er på valg. Ønsker genvalg. 

TK indstiller til at komiteen fortsætter med uændret bemanding. 

 

13. Nordisk Teknisk Konference, Helsinki d. 25.-26. november 2016 (Martin) 

- Fra DAF deltager Kirsten, Martin og Bo. 

Bo bestiller rejse med tilknytningsrejse for Kirsten fra Karup/Billund. 

- Har vi punkter til konferencen?  

E-guns 

E-learning. Hvordan anvendes dette i de nordiske lande 

Stævneadministrationsprogrammer. 

Dommere ved landevejsløb? Briefing vedr. nyt fra IAAF Technical. Anna Palmerius? 

 

14. Eventuelt 

a) Italiensk stævneadministrationssystem skal løfte opgaven med afvikling af EMACS 2017. 

Der kommer hardware og teknikere, til at drive den tekniske løsning, mens stævnet står på. 

I den forbindelse kan der komme gode input til en Kravspecifikation til et centralt dansk edb-system 

der kan håndtere tilmelding, stævne, arrangementsafvikling, samt statistik på f.eks. resultater og 

dommerbesætninger mm. 

b) Kort orientering omkring Trafikofficial uddannelsen. 

c) Terminer omkring dommerkurser i øst vintersæsonen 2016-17 blev fastlagt. 

 


