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Vedr. forventet økonomi for eliteløbere 2020 

Generelt 

Eliteorientering på internationalt niveau er ressourcekrævende og Dansk Orientering modtager årligt en 

betydelig økonomisk støtte fra Team Danmark. Støtten fra Team Danmark udgør i 2020 kr. 2.800.000,- og 

suppleres af ca. kr. 2.200.000,- fra DOF, heraf ca. kr. 600.000,- i deltagerbetaling. Det samlede elitebudget på 

kr. 5.000.000,- omfatter alle landsholdsaktiviteter, Elitecenter Orientering og Talentcentrene.  

Prioriteringer i elitebudgettet er aftalt med Team Danmark ud fra en sportslig prioritering med fokus på 

præstation til VM/EM, samt talentudvikling. 

Landsholdene ønsker at give mange løbere mulighed for træning og inspiration gennem Udviklingsgruppen og 

U18-aktiviteter, og forsøger derfor at holde omkostninger i forbindelse med alle aktiviteter så lave som muligt. 

Niveauet for deltagerbetaling i dette dokument er baseret på de forventede omkostninger og den oplyste pris 

er ”worst-case”, dvs. at der kun bliver opkrævet deltagerbetaling for de faktiske udgifter, og aldrig mere end 

udmeldt. 

Deltagerbetaling opkræves altid via løberens klub. Dette er aftalt med DOFs hovedbestyrelse.  

 

 

 

Landsholdsgrupper 

Års-fee 

Verdensklassegruppen Kr. 0,- 

Elitegruppen Kr. 9.000,- 

Udviklingsgruppen Kr. 7.500,- 

Års-fee dækker samtlige udgifter for løbere i Verdensklasse- og Elitegrupperne i forbindelse med 

landsholdsaktiviteter. Løbere i Udviklingsgruppen betaler deltagerbetaling i forbindelse med 

mesterskabsdeltagelse. Deltagelse i VM og Junior-VM er altid forbundsbetalt. 

 

Løbere i Dansk Orientering 

Eliteansvarlige i klubberne 

Trænere og ledere for DOFs landshold 

Helge Lang Pedersen, EU-Formand 
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Landsholdsaktiviteter - Senior 

Priser for deltagelse i VM, EM og World Cup konkurrencer 

Konkurrence Forventet omkostning 

World Cup 1-3 afd. 

19-24. maj 

Neuchatêl, Schweiz 

Kr. 6.800,- 

VM 

5-12. juli 

Trekantområdet, Danmark 

DOF betaler alle udgifter 

WuOC 

12-19. juli 

Smolensk, Rusland 

Kr. 6.600,- 

EM, World Cup 4-6. afd. 

17-24. august 

Basel, Schweiz 

Kr. 7.400,- 

World Cup 7-9. afd. 

29. September - 5. oktober 

Cansiglio, Italien 

Kr. 6.600,- 

(Priserne gælder for løbere udenfor DOFs Verdensklasse- og Elitegrupper). 

Priser for træningslejre mod mesterskaber  
Landsholdet afvikler frem mod seniormesterskaber specifikke træningslejre for udtagne hold. Det er et krav at 

VM-holdet deltager i denne træningslejr, der betales af forbundet. Det anbefales ligeledes, at løbere udtaget 

til EM og/eller WuOC deltager i respektive træningslejre, og tilsagn om dette gives i forbindelse med 

udtagelse. Deltagelse i respektive træningslejre vil være egenbetalt for løbere udenfor Verdensklasse- og 

Elitegrupperne. 

Aktivitet Deadline for henvendelse til landstræner med 

ønske om deltagelse 

Forventet omkostning 

VM fortræningslejr 

4-26. juni 

St. Moritz, Schweiz 

Deltagelse er en forudsætning for VM-deltagelse. 

Træningslejren er kun for VM-holdet 

DOF betaler alle udgifter 

WuOC Camp 

9-11. juli 

Jelling/Vejle, Danmark 

9. juni 2019 

Træningslejren er kun for WuOC-holdet 

Kr. 2.000,- pr. person 

EM Fortræningslejr  

30. juli - 4. august 

Rakvere, Estland 

9. juni 2019 

Træningslejren er kun for EM-holdet 

Kr. 5.400,- pr. person 
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Elitecenter Orientering 

Års-fee 

Verdensklasse-, Elite- og Udviklingsgrupperne Kr. 0,- 

EC-løbere Kr. 3.000,- 

ESAA løbere Kr. 4.000,- 

Løbere i DOFs Verdensklasse-, Elite- eller Udviklingsgrupper betaler ikke års-fee for Elitecenter Orientering, 

denne er inkluderet i års-fee for landsholdsgrupperne. 

For løbere, der er en del af Elitecenter Orientering dækker års-fee alle udgifter i forbindelse med daglig 

træning ved Elitecenter Orientering, samt elitecenterets aktiviteter og træningslejre. 

ESAA-løbere deltager i den daglige træning ved Elitecenter Orientering. Deltagelse i træningslejre afregnes til 

kostpris. ESAA-løberes Års-fee inkluderer det årlige kontingent til ESAA. 

Udenlandske løbere betaler års-fee og træningslejre til kostpris. 
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Landsholdsaktiviteter – Junior/Ungdom 

Priser for deltagelse ved Junior-VM og Junior European Cup 

DOFs landshold afholder alle omkostninger i forbindelse med deltagelse i Junior-VM. Deltagelse i Baltic Junior 

Cup vil være forbundsbetalt for løbere i Elitegruppen. Det tilstræbes at udtage fuldt hold, mod egenbetaling, 

hvis et tilstrækkeligt antal løbere viser sportsligt berettiget niveau. 

Konkurrence Dato for udtagelse Forventet omkostning 

Junior-VM (JWOC) 

23.juni - 4. juli 

Kocaeli, Tyrkiet 

9. juni DOF betaler alle udgifter 

Baltic Junior Cup 

23.-25. oktober 

Finland 

22. september Kr. 5.000,- 

(Priserne gælder for løbere udenfor DOFs Elitegruppe). 

 

Priser for deltagelse ved Ungdoms-EM (EYOC) 
Det tilstræbes at udtage fuldt hold, mod egenbetaling, hvis et tilstrækkeligt antal løbere viser sportsligt 

berettiget niveau. 

Konkurrence Dato for udtagelse Forventet omkostning 

Ungdoms-EM (EYOC) 

18-22. juni 

Salgótarján, Ungarn 

9. juni Kr. 5.000,- 

 

Priser for deltagelse i U18 aktiviteter 

Udtagelse til U18 aktiviteter sker halvårligt, men der kan suppleres med yderligere løbere der viser niveau. 

Aktivitet Dato for udtagelse Deltagerbetaling 

U18 samling 

15-17. januar 

Jylland 

16. december 2019 Kr. 1.500,- 

U18 samling 

6-8. marts 

Silkeborg 

16. december 2019 Kr. 1.000,- 

U18 samling 

7-10. maj 

Karlskrona, Sverige 

16. december 2019 Kr. 2.000,- 

U18 samling 

21-23. august 

 

23. juni Kr. 1.500,- 

U18 samling 

20-22. november 

Danmark 

23. juni Kr. 1.500,- 

 

 

Se mere information på landsholdets hjemmeside: http://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/information 

http://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/informationt

