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Bestyrelsesmøde 2/2018 

Referat 
20/03 2018 kl. 17.00–21.00 Scandic Hotel Odense 
 
Deltagere  
Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Mikkel Hansen (MH), Svend Lykkemark Christensen (SLC),  
Tanja Ravnholt (TR), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)  
Gæster: Bo Overgaard, Elitechef, Katja Salivaara, Competition manager & uddannelsesansvarlig,   
Hans Natorp, DIF næstformand 
Afbud: Henrik Breum (HB) 

Velkomst DAF bestyrelsesmøde 
1 
 

Gennemgang af dagsorden 
Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg  
Jf. sidste møde, skal der nedsættes arbejdsgrupper til udarbejdelse af forslag til ny kontingent- og 
licensmodel. KM og SKE er fortsat i dialog. Dette drøftes evt. ifm. mesterskabsprogram.  

 Indstillinger  
Nyt mesterskabsprogram  
Katja Salivaara, DAF Competition manager præsenterer aktuelle stævneforhold og rammerne 
omkring danske mesterskaber, som de er i dag, samt giver hendes anbefalinger i relation til et 
program med færre mesterskabsdage i kalenderåret:  

• I dag har 30% af DAF stævner, med min. 20 deltagere, DM status  
• Behov for at se på økonomi-flowet atlet/klub/DAF imellem 
• Større progression i det generelle stævnetilbud fra barn à senior/masters; i 

overensstemmelse med ATK træningsmålsætning.  
Det pointeres at fratagelse af DM status ikke nedlægger selve stævnet, men frigør det ift. DM-
regelsæt og muliggør nytænkning og innovation af stævnet. 
Bestyrelsen vedtager den præsenterede indstilling til nyt mesterskabsprogram, og der vil komme en 
udmelding til DAF foreninger i løbet af april måned.  
 
SM laver udspil til kommunikationsform og koordinerer med KS, der ser på hvordan nyt 
mesterskabsprogram beskrives.  
 
Kommissorier for DAF komiteer 
De indstillede kommissorier for DAF’s 4 komiteer blev godkendt af bestyrelsen, og vil blive 
offentliggjort på DAF hjemmeside.  
Masters komite har forslag til projekter, der implicerer ressourcer fra DAF adm. JAL/SKE afklarer 
evt. mulige ressource hertil. KM deltager i komiteens næste møde i maj.  
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Årsmødeindkaldelse – rammeoplæg  
Bestyrelsesrepræsentanter fra Børne-unge, Senior og masters tager spørgsmål med i komiteregi om 
de ønsker at holde konference eller andet arrangement lørdag eftermiddag den 27/10 forud for 
årsmødet. TR/MH/KM  

3 Økonomi & orientering 
Regnskabsstatus og budget  
Regnskab 2017 viser dd. et overskud over det forventede.  
Budget 2018 viser i dag et resultat på 140tkr.  
 
Status på strategiplan og generel orientering  
Jakob fremlægger en kort status på de 5 strategispor, med forskellige nedslag:  

• Skole OL planlægger sammen med Kommunernes Landsforening et Børneidrætspolitisk 
topmøde ifm. Skole OL finalestævnet.  

• Royal Run nærmer sig og tilmelding ser fornuftig ud. Der arbejdes på Royal Run Legacy.  
• VM Cross 2019: Tilmelding åbner 4. april.  
• Atletik TV er skudt godt i gang. Der arbejdes på at sælge streaming-ydelser både internt og 

eksternt til andre idrætter, samt udenlands.   

4 Drøftelser 
Strategispor – Elite  
DAF nye elitechef Bo Overgaard fremlægger sin analyse af (elite)atletikkulturen som han de seneste 
måneder har udarbejdet på baggrund af en lang række samtaler med trænere, atleter, samt besøg 
rundt i landet hos klubber, ved træningssamlinger og møder. Dansk (elite)atletikkultur som Bo ser 
den tegner sig i dag, er særligt kendetegnet ved: 

• En tydelig konkurrencekultur 
• Et højt træningsfagligt niveau 
• Et stort behov for øget samarbejde mellem alle parter, og et potentiale i at lære af 

hinanden og videndele – også for at nå vores individuelle mål 
Elitechefen planlægger i samarbejde med den øvrige elitestab at afholde en elitekonference til 
efteråret med henblik på sammen at definere et fælles projekt for dansk eliteatletik.  

5 Nyt fra komiteerne  
Ingen yderligere kommentarer, se pkt. 2 

6 Kommunikation fra bestyrelsesmødet 
Der laves videointerview efter mødet KM/SM 

7 Eventuelt 
Indstilling af reviderede nationale reklameregler  
Bestyrelsen bakker op om indstillingen af, at DAF nationale reklameregler indskrives i DAF 
bestemmelser som afsnit 7, samt at det fremadrettet er DAF årsmøde, der vedtager ændringer for 
nationale reklameregler.  
Herefter sendes indstillingen til Lovudvalget for endelig godkendelse ved LU-møde 4/4. SKE 
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• KM undersøger forhold mhp. bestyrelsestur til EM Berlin 
• Designbureauet Rosie Lee arbejder videre med ny designlinie pba. tidligere godkendt oplæg.  
• Der er planlagt, at Roster testes som stævneplatform på udvalgte Skole OL lokalstævner.  
• Bestyrelsesrepræsentation ved arrangementer:  

o Bestyrelsen ønsker en oversigt over Skole OL lokalstævner. SKE 
o Væsentlige arrangementer, hvor bestyrelsen ønskes repræsenteret:  

§ Royal Run, Skole OL Børneidrætspolitisk Topmøde, CPH half.  
 
 
SKE 23/03 2018 
 
 


