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Deltagerliste: se sidst i notatet
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VELKOMST
DRUs formand, Jens Aage Skare Nielsen (JSN), bød velkommen og startede med en kort præsentation af sig
selv. JSN har for nylig overtaget formandsposten fra Klaus Veile, som har måtte sætte tempoet ned af
helbredsmæssige årsager. Han overbragte samtidig en hilsen fra Klaus, som har det godt.
JSN fremlagde egne ambitioner for arbejdet som formand, men fokus på ”mere af det, der gør mig glad”.
Fokus på fundamentet og på ungdommen for at udvikle sporten samlet. Søge max udbytte af VM2015 og
OL2016.
JSN stiller op til valg som formand på repræsentantskabsmødet i marts 2015.
Herefter foretog man en kort præsentationsrunde af alle Parlamentets deltagere.
EVALUERINGER 2014
B&U turneringen:
Preben Rasmussen (PR) fremlagde evaluering af B&U sæsonen. Der har været mange fremskridt, specielt
efter sommerpausen, hvilket er et super afsæt for fortsat succes i 2015. Fortsat en lille udfordring i forhold
til ønsket om fælles udvikling vs ønsket om at vinde medaljer.
PR gennemgik årets 6 stævner med positive og negative oplevelser. PR opfordrede trænere til at opdrage
spillere i forhold til skader og forståelse af alvoren. Skuespil kan resultere i opringninger efter ambulance –
omvendt vigtigt at vi alle fortsat agere ansvarligt ved alle skader.
PR sluttede af med at konkludere, at det handler om at have en god og sjov dag for alle – hvad der sker på
banen (resultater) er reelt underordnet.
Kommentarer:
Svankjær var ærgerlige over at U18 aldersgruppen kun deltog ved 2 stævner og var bekymret for at vi
mister årgangen.
PR helt enig. Der arbejdes på løsningsmodeller til 2015. JSN bekræftede at der var stor fokus på at løse
problemet.
Ludvig Hansen (LH), Speed, takkede Svankjær Efterskole for sponsorat af t-shirts og bolde til årets DRU
sommerlejr. LH er sikker på at sommerlejren er direkte medvirkende til, at efterårssæsonen fungerer bedre
i B&U turneringen. LH takkede PR for de løbende evalueringer af alle stævner.
PR afsluttede med at reklamere for udviklingskonsulentens facebookgruppe og udlove gaver til alle U8 hold
til sæsonstart 2015.
I forlængelse af PRs præsentation, fremlagde JSN kort udvalgte besvarelser i den
spørgeskemaundersøgelse, der var foretaget op til Parlamentet. Bl.a. i forhold til ambitioner omkring

rekruttering. De samlede besvarelser blev uddelt til læsning ved bordene – lægges på rugby.dk sammen
med dagens præsentationer.
Seniorturneringer:
Inger Marie Godvin (IMG) fremlagde evaluering af seniorsæsonen.
DM XV: 1. divisioner og Super 6 struktur fungerer forsat, dog med 4 afbud i år (50 kampe). Udfordringer
med dommere (specielt øst). 2. divisionerne har været præget af mange flytninger og afbud. Begge
divisioner har fremsendt idéer til løsningsmodeller (behandles senere). Generelt udfordringer for klubber at
søge licenser, specielt i forhold til rugbyready. Flere eksempler på at U18 spillere har deltaget ulovligt i
seniorrugby.
DM Sevens, kvinder: Her er foretaget evaluering blandt de deltagende klubber. Generelt stor tilfredshed
med turneringen, dog udfordringer i forhold til antal spillere samt et ønske om at spille mod andre hold.
Kommentarer:
Flere kommentarer i forhold til rugbyready test og at denne var alt for svær for nye spillere.
JSN bemærkede at dette netop var en måde at ”tvinge” klubberne til at hjælpe nye spillere med forståelse
af sporten.
LH mente at licenskrav var med til at vanskeliggøre rekruttering.
PR foreslog at man afholdt klubaftner for nye spillere, hvor man gennemgik rugbyready sammen.
IMG bemærkede at reglen om at en spiller skal være medlem i 30 dage før der kan udstedes licens, ikke har
virket efter hensigten i forhold til at sikre kendskab til sporten før kamp. Med rugbyready er der et redskab,
der kan sikre at spillere kender sporten – derfor kan 30 dages reglen reelt afskaffes. Der var flere
opfattelser af det oprindelige formål med reglen og input til en evt. forkortelse eller afskaffelse af perioden.
Tanja Hollerup, Hundested: Klubben har gode erfaringer med at U18 spillere hjælper nye spillere med at
tage diverse online tests. Det kan være svært for de nye, men er godt for spillerne.
JSN og IMG understregede at fokus er spillernes sikkerhed – og at det i den sidste ende er klubbens ledere
og trænere, der står med ansvar for dette.
Sophie Rosgaard, Exiles: Enig i at der i kvindeturneringen er behov for at spille mod nye modstandere.
LH kommenterede at fokus skal være på at vinde den svære kamp og dermed ændre holdets seedning (og
modstandere).
JSN konkluderede at man i forhold til kvindeturneringen vil indkalde de deltagende klubber (og andre
interesserede) til et udviklingsmøde i februar-marts måned 2015.
Pokalturnering m/K: Fortsat ringe opbakning, hvilket gør det svært i forhold til planlægning. Mulighed for at
indføre en pokalfestival overvejes fortsat. Hos kvinderne tilbydes en sevens pokalturnering i forbindelse
med mændenes DM Sevens, der har dog ikke været tilstrækkeligt med hold tilmeldt endnu.
Kommentarer:
Exiles har i år haft en økonomisk udfordring med 2 udekampe i pokalturneringen da man ikke kan køre i
privatbiler og dermed har haft ekstra busleje. Efterlyste en form for økonomisk fordelingsnølge.
Martin Hansen, FRK: Klubben er OK med pokalturneringen, men ønsker mere fokus på Sevensrugby.
Foreslår at man erstatter pokalturneringen XV med et Sevenstilbud.
Erritsø erklærede sig enige med FRK i mere Sevens på bekostning af pokalturnering.
Frank Larsen, Speed (FL) havde forståelse for tanken om mere Sevens, men mente ikke at det var realistisk
at tro på flere tilmeldinger/større deltagelse.

André Nielsen, CSR: Mente at sevens er fejlslagent, da det ikke er en sport for alle.
LH: Anbefalede at fastholde pokalturneringen og samtidig planlægge flere Sevensaktiviteter. Men
sidstnævnte først når der er opbakning til den nuværende DM sevensturnering.
Silkeborg ønskede fokus på udbredelse som hjælp til udvikling.
Jacob Stensbøl, Aalborg: Opfordrede klubber til at bakke op om Sevens. Foreslog at man evt. afviklede
pokalturneringen som en udviklingsturnering for 2. divisioner og/eller U23 spillere.
Garry Owen, Grenå: Mente ikke at der var behov for en pokalturnering for kvinder. IMG kommenterede
direkte til dette, at det er et tilbud og en ekstra aktivitet, som klubberne kan vælge at tage imod.
JSN: Understregede vigtigheden af også at udvikle sevensrugby, ikke mindst fordi sevens er på OL
programmet i 2016 og 2020 – en unik måde at udrede kendskabet til rugby.
Mikael Lai Rasmussen (MLR), sportschef: Fokus på at skabe gode produkter/tilbud i alle rækker. Pt.
fungerer DM Sevens (m) og pokalturneringen ikke optimalt. Spurgte til om der måske var tale om et samlet
for højt aktivitetsniveau. Vi skal skabe de gode produkter sammen.
FRK opfordrede til at man arbejder med prestige omkring DM Sevens.
Kurt Petersen, Erritsø: Foreslog regionale sevens festivaller.
Morten Damsgaard, Holstebro: mente at man gaber over for meget – og at det er vigtigst først at udbrede
sporten.
Jesper Christensen, ARK: Enig i at de sidste 2-3 års pokalturneringer ikke har været optimale (på nær de
afgørende kampe). Støttede idéen om fx 2 runders Sevensrugby i stedet.
LH mente at de negative signaler omkring pokalturneringen var med til at fraholde deltagelse.
2. division vest, oplæg fra klubberne:
Der har været afholdt flere møder blandt klubberne i 2. division vest. Her er man nået frem til et forslag,
hvor man spiller 12 kampe over sæsonen med mixede hold (efter fast skema). Alle møder op til kampe,
således at de spillere/hold, der sidder over, kan fungere som reserver om nødvendigt.
I 2. division øst har Roskilde fremsendt ønske om bl.a. afvikling af 2. div. øst v vest kampe (klubben var ikke
til stede til fremlæggelse).
Kommentarer:
MLR spurgte til muligheden for mere forpligtende holdsamarbejder og fremlagde en løsningsmodel med
afvikling af 3 kampe på kampdage. Erfaring med at de mere stævneagtige dage ikke styrker rekruttering og
fastholdelse.
Randers kommenterede at der reelt kun er 2 hold blandt de mange klubber.
Michael Batchelor, Odder: er glade for den nuværende turneringsform i efteråret, men har et svært forår
med kampe mod hold, der er mere erfarne. Overvejer derfor 2. division, men ikke i en form som den
foreslåede.
Holstebro har ønske om at deltage i 1. division, men har ikke spillerne til det.
PR spurgte til rekrutteringstiltag i klubberne.
JSN opfordrede til at være ambitiøse og ikke gå på kompromis.
Silkeborg mente at klubben havde haft omkring 50 spillere over de seneste 8-9 måneder, men der er et
behov for en turneringsstruktur, der er tiltrækkende. Klubben arbejder i øvrigt også med skolerugby.
JSN anerkendte at den foreslåede model kunne være en løsning lige nu, men opfordrede samtidig
klubberne til at bruge vinteren til at forberede sig til den ny sæson – og til at klar til at justere igen, når

muligheden forhåbentlig byder sig (fx tilgang af flere spillere).

IMG afsluttede med en meget kort præsentation af Rugby Europes licenssoftware, som DRU netop skal i
gang med at teste som pilotprojekt. Silkeborg, Dragør, FRK og ARK har sagt ja til at deltage i processen.
Hovedformålet er at al spillerregistrering foregår online via ”READS” og dermed letter arbejdsgangen i
forhold til licenser.
1. udkast til aktivitetskalender 2015 blev uddelt og gav straks anledning til flere kommentarer. Der arbejdes
på at tage højde for disse og en revideret kalender forventes udsendt slut december.
STATUS UDVIKLINGSPLAN
High Performance:
MLR gennemgik DRUs player pathways og besvarede spørgsmål vedr. økonomi omkring sevenslandshold.
De tilskud som DRU modtager fra bl.a. Odense Kommune og Olympic Support er øremærket Sevens (m) og
kan derfor ikke bruges anderledes. Resultatet er samtidig, at Sevens ikke belaster DRUs øvrige aktiviteter
økonomisk.
MLR præsenterede trænerteams for alle landshold (for kvinder søges ny fys samt holdleder).
MLR har fået ny rolle som landstræner for XV-landsholdet , med Jan Andersen og Michael Bransholm som
assisterende trænere. Der afholdes et mindre spillermøde i december og der vil være stor fokus på kulturen
omkring holdet. Dette gælder både spillere og klubber – behov for fælles opbakning.
JSN tilføjede at der vil blive udsendt yderligere information til klubberne, og at DRU naturligvis gerne
modtager input.
MLR fremviste de justerede målsætninger for alle landshold i forhold til udviklingsplan og placeringer. I
2015 indgår alle EM turneringer i OL kvalifikation. Både mænd og kvinder har gode muligheder for at
kvalificere sig til OL kvalturneringer i henholdsvis august og juli. Kvinderne hvis de vinder B-gruppen og
mændene hvis de opnår en topplacering (antal afhængig af direkte kvalificerede europæiske lande fra
Sevens World Series).
Kommentarer:
Sophie Rosgaard, Exiles og kvindelandsholdet, spurgte til DRUs planer for kvindelandsholdet og
forberedelser op til EM. Behov for opbakning.
MLR kunne fortælle at der tages højde for dette ved den igangværende budgetlægning og at bestyrelsen
skal godkende oplæg til aktiviteter.
Uddannelse:
MLR fremviste udkast til nyt uddannelseshus for DRU. Dette er blevet til i forlængelse af deltagelse i RFUs
VM Unity projekt, hvor DRU deltager med Sverige og Norge. Fokus på uddannelse af ungdomstrænere
(aldersrelateret træning). Der indføres derfor et ungdomstræner/dommer kursus niveau 1 og 2.
PR opfordrede klubber til at kontakte ham med kursusønsker. Pt. er der planlagt kurser i de 4
grundprincipper (skolerugby) i Esbjerg og Hamlet i starten af 2015.
Fastholdelse & rekruttering:
JSN fremlagde justerede mål for medlemstal frem til og med 2016. Der vil være fokus på vækst i specielt
ungdomsrækkerne. PR understregede vigtigheden af at få alle ungdomsspillere med til stævnerne i forhold

til at fastholde.
IMG mindede om den kommende medlemsregistrering hos DIF og vigtigheden af at indberette korrekt.
Yderligere information udsendes til klubbernes formænd og kasserer den 1. december.
Herudover er det vigtigt at klubberne indberetter alle skole- og rekrutteringsaktiviteter til PR. Dette er en
del af Get Into Rugby projektet med World Rugby, hvor også ikke-registrerede spillere skal fremgå. Samtidig
er det med til at få et godt overblik over aktiviteter – som vi naturligvis kan udnytte i det videre arbejde.
Laver man aftaler med skoler om længere rugbyforløb, skal man altid kontakte PR for råd og vejledning.
PLAYER WELFARE
Jesper Jakobsen (JJA) orienterede om kommende ændringer til WADA dopinglisten gældende fra 2015 (se
også materiale fra mødet i download). Specielt skal man være opmærksom på skærpede straffe samt at
støttepersonel (trænere, fys, ledere og lign.) nu også kan straffes.
Der var en række spørgsmål vedr. aldersgrænser og TUE, som der følges op på fra DRUs side med
orientering til klubberne.
JJA fremlagde herefter 3 sager i DRU regi i 2014. Der er i høj grad tale om at klubber/spillere mangler
forståelse af antidoping reglerne, hvilket DRU vil følge op på i form af bedre formidling af information samt
nyt indhold på rugby.dk. Det er dog vigtigt at understrege, at det altid er spillerens ansvar, at overholde
dopingreglerne.
JJA satte herefter fokus på spillernes sikkerhed på banen igen med udgangspunkt i en konkret sag i forhold
til alt for ung spiller i seniorrugby.
I forlængelse af international debat, blev det understreget at hjernerystelses symptomer skal tages
alvorligt. Henvisning til World Rugby materiale – samt til et simpelt tiltag i form af at tegne øjne på
tacklepuderne, så nye og unge spillere lærer at tackle korrekt fra start.
Mike Hawkins, Randers og dommer, understregede at dommere skal stoppe spil i forbindelse med skader
til hovedet.
PR tilføjede at player welfare også vil blive en del af den nye ungdomstræneruddannelse.
Silkeborg fortalte at man har bestilt førstehjælpskursus. MLR roste tiltaget og opfordrede til at man
kombinerer dette med World Rugbys online test og materiale.
Niels H. Larsen, CSR, opfordrede klubber til at søge trygfonden om hjertestartere.
KLUBBENS TIME
Jens H. Wøldike fra Dragør Rugby Klub fremlagde klubbens erfaringer med opstart og med at rekruttere
unge spillere. Klubben har taget udgangspunkt i de 3 GIR faser: Try, Play, Stay – og har tilføjet en første
Attentionfase. Herudover har klubben arbejdet med Rugby på Havnen og har netop inviteret til første
rugbyfitness familietræning.
Jan Nielsen fra Erritsø fortalte om klubbens erfaring med rugbyfitness. Der trænes 1 gange ugentligt for
forældre, mens børnene er til rugbytræning. Det har udover medlemmer også skabt nyt liv i klubben. Der
trænes mindre fysisk og uden kontakt, men med bold og taklepuder.
Jan inviterede samtidig alle til at sætte kryds i kalenderen den 25. januar, hvor Erritsø afholder
tagrugbyturnering.

Flere klubber søger seniortrænere: Exiles, Randers og Holstebro.
Tanja opfordrede klubber til at benytte sig af DIFs Idræt for alle børn, hvor der kan søges om tilskud til
kontingent for børn, der ikke selv har råd til at betale.
Randers står til at skulle bygge klubhus og modtager gerne råd fra andre, der har gjort dette.
Tanja Hollerup efterlyste konkret løsning i forhold til U18 aktiviteter.
MLR fortalte at man i øjeblikket arbejder med at finde den gode løsning. Det kunne være en model, hvor
man som 17-årig vælger om man vil spille U16 eller senior – begge dele på dispensation og uden at kunne
spille begge.
Niels H. Larsen bemærkede at man også har svært ved at fastholde U16 spillere.
PR: ungdomsregler/grupper diskuteres på breddekonferencen i slut februar/start marts.
ARK, Hundested og Erritsø havde kommentarer til aktivitetskalender i forhold til sammenfald mellem B&U
og seniorkampe – og Svankjær i forhold til 3. stævne vs sommerferie. Dette overvejes i forbindelse med
revision af kalenderen.
JJA opfordrede klubberne til at gøre brug af deres kontaktperson i bestyrelsen. Kontaktlisten vil blive
revideret snarest i forhold til ændringer i bestyrelsen.
JSN overrakte 2. div. vest pokal til Holstebro og 2. div. øst pokal til CSR.
JSN sluttede af med at takke RC Odense for det praktiske og Lars for at medbringe frokost til alle.
DRUs bestyrelse og ansatte vil nu arbejde videre med de mange input fra dagens møde.
Tak til alle deltagere for et godt og konstruktivt møde.
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