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Bruttoliste over emner til arbejdet med Eliteplan 2021-2024 

 

Beskrivelse af vision 
Tidligere vision: 

Verdensklasse i støtte af talenter i at forfølge deres drømmes mål om internationale topresultater 

”Verdensklasseresultater - gennem langsigtet arbejde med talentudvikling og det hele menneske”. 

Tidligere mission: 
Forfine den røde tråd. Tydeligt signalere forbundets anbefalede vej fra talent til verdensklasse   

5-8-årig udviklings- og resultatstrategi 
I arbejdet med landsholdsplan 2021-2024 skal vi have beskrevet en langsigtet strategi for de næste 5-8 år. 

Denne strategi vil danne grundlaget for vores samarbejde med Team Danmark ang. støttemuligheder og 

detaljerede indsatser for perioden 2021-2024. I strategien skal vi formulere en vision og overordnet beskrive 

udviklingstendenser i sporten, og hvordan vi vil arbejde med dem i perioden. Strategien skal således give svar 

på, hvor skal vi hen og hvordan kommer vi derhen. 

Talentudvikling 
Der blev i efteråret 2019 aftalt en ny strategi for TC’erne, som der dog grundet omstændighederne ikke er 

blevet arbejdet videre med. Det skal i Eliteplan 2021-2024 arbejdes videre med, hvordan talentarbejdet i DOF 

skal udmøntes – både i klubber og TC’er. 

Talentudvikling er et strategisk spor i Team Danmarks støttekoncept for 2021-2024. 

 

Organisation 
Vi vil arbejde med DOF’s organisering af elitearbejdet. Efter et ærgerligt forløb med fritstillingen af Lars 

Lindstrøm som Sportschef i slutningen af 2019, har der været mange diskussioner i forbundet. Vi ønsker en 

gennemsigtig organisation med klar ansvarsfordeling og politisk forankring. 

• Klare kommunikationsveje 

• Klar ansvarsfordeling 

Økonomi 
Vi oplever, at der ofte er spørgsmål til økonomien, forståeligt nok, især fra klubber med løbere i 

landsholdsgrupperne. Det er nuværende praksis, at noget af finansieringen af landsholdsarbejdet opkræves via 

klubberne som årsfee for løbere i landsholdsgrupper. Det skal være gennemsigtigt, hvordan pengene bruges 

og hvad klubberne betaler til. 

Det er HB, der endeligt vedtager, hvordan elitearbejdet finansieres fra forbundets side. Team Danmark har i 

den seneste periode støttet elitearbejdet i DOF med lidt mere, end hvad DOF selv har lagt i det. Vi håber på at 

kunne fastholde samme finansiering som tidligere, men ovenpå en sæson med corona og dermed mistede 

indtægter til forbundet er det ikke sikkert. Det er heller ikke sikkert, at Team Danmark kan lægge samme 

økonomi i forbundet. Vi skal have en robust struktur, der også kan fungere med et lavere finansieringsniveau. 
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DOF’s sponsorarbejde ligger pt. på et ret lavt niveau, og der kan arbejdes med, hvordan vi kan finde stærke 

samarbejdspartnere fremover. 

Elitemiljøer 
Elitecenteret i Aarhus er et nøgleelement i arbejdet mod verdensklasse. Her har løberne mulighed for at 

kombinere elitekarrieren med studieliv på en måde, der skaber balance i deres hverdag. Adgangen til Team 

Danmark-eksperter er nem og fleksibel. Arbejdet skal fortsættes og kan med fordel udvides med stærkere 

samarbejde med de lokale klubber. 

Der har været kritik af, at der har manglet gode elitemiljøer i andre dele af landet. Det er en stor udfordring, 

som vi håber at klubberne kan være med til at komme med gode løsninger til. 

Elitemiljøer er et strategisk spor i Team Danmarks støttekoncept for 2021-2024. 

Kommunikation 
Kommunikation om landsholdene på 

- Trykte medier og TV 

- Hjemmeside  

- SoMe og digitale medier 

Anerkendelse via 

- Årets løber og træner 

- Nationale danske idrætspris-nomineringer 

- Markering af resultater og karrierestop 

Fankultur 

- Landsholdsløbere som fortsatte rollemodeller 

Nationale konkurrencer 
Vores nationale konkurrenceudbud og -niveau kan være en del af det, der arbejdes med at udvikle i Eliteplan 

2021-2024. 

o DMer 

o Ranglisteløb 

o WRE 

o Attraktive stævner 

Udvikling af træningsmetoder mv. 
Kan vi finde nye veje mod verdensklasse? 

- Træningsmetoder 

- Tests 

- Udstyr 

- Forskning og ekspert-samarbejde 

- Funding af forskningsprojekter 
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Mandskab, rekruttering og kompetenceudvikling 

Når der arbejdes med struktur, organisation og økonomi er det også relevant at kigge på, hvilket mandskab og 

kompetencer der er nødvendige, for at Eliteplan 2021-2024 kan føres ud i livet. For nuværende er 

eliteorganisationen bemandet med ansatte: 

• Sportschef Anders Bachhausen (50% ansættelse) 

• Cheftræner Kenneth Buch (100% ansættelse) 

• Landstræner Jeppe Ruud (70% ansættelse) 

• Landstræner Tue Lassen (50% ansættelse) 

• U18-træner Astrid Ank Jørgensen (20% ansættelse) 

• Landstræner Rasmus Folino Nielsen (70% ansættelse – aftræder pr. 30/6 2020) 

 

Fremtiden kræver engagerede og veluddannede ledere og trænere. Vi skal have flere i træneruddannelse og 

have flere af de faktisk uddannede trænere til at fungere som trænere. Og vi skal være bedre til at udvikle 

toptrænere, så nye står klar til at træne talenterne, når nuværende trænere takker af. 

Nuværende træneruddannelser i DOF og DIF: 

 

 

 


