
Talentarbejde i Danmark
- Rasmus Folino Nielsen

- Juniorlandstræner 1/1 2017 - (31/12 2020)

- Talentudviklingsansvarlig  1/10 2018 - (31/3 2019)



Hvem er jeg?

• Idrætsbiologisk kandidatgrad i idræt fra AU

• Orienteringsløber hele mit liv for FIF Hillerød

• 29 år, bosat i Aarhus

• Fuldstændig ny i sportspolitik
• Lad os hviske tavlen ren og skabe hvad der er ideelt for atleterne i Dansk 

orientering



Hvordan tænker jeg?

• Fysiologien sætter topbaren for atleter. Som dansker arbejder vi hen 
imod aldrig at være begrænset her.

• Videnskabelig og analytisk i min fremgangsmåde.

• Tillid bygges på to-sidet engagement om langsigtet udvikling.

• Lad os skabe synergier og gennemsigtighed for de unge, ikke 
forvirring og begrænsninger.



Team Danmark godkendelse på 
videregående uddannelser

Formalia og kriterier



Formalia

• Ansøgningsfrist 11/1 2019 på www.mit-teamdanmark.dk
• Svar fra Team Danmark og DOF senest d 8/2 2019

• Informationsaftener:
• Odense 26/11
• Aarhus 28/11
• Roskilde 29/11
• Aalborg 3/12
• Holstebro 4/12
• Esbjerg 5/12

• Mere info kan findes på http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Karriere-
og-uddannelse
• Blandt andet Team Danmarks uddannelsespartnere

http://www.mit-teamdanmark.dk/
http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Karriere-og-uddannelse


Kriterier:

• Udtagelse til Ungdoms-EM (EYOC) – eller dokumenteret indsats 
svarende til de nationalt bedste løbere over det seneste år. Særlig vægt 
lægges på data fra forbundets online-træningsdagbog

• Aktiv og fast deltager ved TC-træning

• Indsendt interessetilkendegivelse til juniorlandsholdet

• En korrekt udfyldt ansøgning til Team Danmark

Den endelige godkendelse og vurdering af ansøgerne 

foretages af DOF’s talentudviklingsansvarlige i samråd med TC-trænerne.



Klub og TC træninger
Hvordan skaber vi synergier?

Hvor ser i mig komme i spil?



Hvordan jeg ser det

• Vi er heldige i DOF, at der er så mange der vil skabe aktiviteter for børne-, 
ungdoms- og juniorløbere.

• Nogle løbere kommer fra områder i landet hvor der er meget få tilbud.

• Tilbud fra elitekommuner, TC’er, klubber mm.
• Hvordan får vi det bedste mulige ugeskema for atleterne – både socialt og 

orienteringsudviklende?
• Lidt for ofte nøglepas der bliver sorteret fra i forbindelse med konkurrencer osv.

• MEGET svært for de unge at navigere ideelt i det nuværende billede.



Brug mig!

• Jeg har valgt det her job fordi jeg ligesom Jer gerne vil gøre en forskel 
for (ungdoms- og junior) eliten i dansk orientering.

• Har I ideer vil jeg altid gerne sparre med jer!



TC struktur ændringer



Ting som vil blive søsat fra DOF’s side

• Landsdækkende koordinering imellem TC’erne, TVO og undertegnede 
med ca. måneds lange forløb baseret på TBU-projektet.

• Langt større DOF tilstedeværelse i TC’erne og TVO.

• Effektiv læring er et nøgleord for trænerne og løberne.

• Det forpligter at være med i TC’erne! Men det skaber også 
muligheder.


