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Hillerød, den 1. november 2018 
 
 
Eliteklubforum, onsdag den 31. oktober 2018 
 
Idrættens Hus, Stadionvej, Odense 
 
Kl. 19:00 – 21:15 
 
 
 
 
 
REFERAT  
 
Agenda 
 

1. Talentudvikling og juniorlandsholdet 
- forventningsafstemning af overnatning i forbindelse med junioraktiviteter, samt 
transport uforbindende hermed, herunder opfølgning på retningslinjer for kørsel i 
minibusser.  
- opdatering af TC-koncept 
- information om udtagelse til Juniorlandsholdet 2019 
- opdaterede kriterier for sportslig godkendelse til TD forløb på ungdomsuddannelser 
  

2. Årsplaner, økonomi og udtagelseskriterier 
årsplaner og udtagelseskriterier junior og senior 
økonomi for landsholdsaktiviteter 2019 
 

3.  Seniorlandshold 
- arbejde med sprint/skovdistancer 2019/2020 
  

4.  Eventuelt 
 
 
Referat 
 
LL henviste til, at dokumenter om udtagelse og økonomi 2019 nu ligger på eliteudvalgets 
hjemmeside. Der er tale om udkast indtil den endelige godkendelse af økonomien fra Team 
Danmark i december måned. LL lovede fremover at sende mail til løberne i og omkring 
landsholdsgrupperne, samtidig med at udkastene lægges på hjemmesiden. 
 

1. Talentudvikling og juniorlandsholdet 
LL er som det har været oplyst på DOFs hjemmeside udlånt på halv tid til Endurance Danmark 
projektet indtil 1, april 2019. I den periode er Rasmus Folinos stilling opgraderet med titel af 
talentudviklingstræner. Rasmus er Idrætsbiologisk kandidat fra AU 2018, 29 år og bor i Aarhus. 
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LL fulgte op på sidste års dialog om antallet af chauffører på transporter til juniorlandsholdets 
aktiviteter. De klarere retningslinjer har været en gevinst for alle parter og vi oplever, at der 
ikke har været problemer i år. 
 
Team Danmark ordning 
RF orienterede om den forestående proces for godkendelse af ansøgninger til Team Danmark 
(TD) ordninger på gymnasierne. RF foretager udvælgelsen sammen med TD. Det blev aftalt, at 
hvor kandidater kunne tænkes at ligge på vippen, men findes for let, så kontaktes den 
relevante klubrepræsentant før afslag gives. 
 
Det blev drøftet, om tilsagn om TD-forløb kan trækkes tilbage, hvis en udøver viser sig ikke at 
udvikle sig som forudsat. Selve forløbet kan næppe ændres, men LL vil undersøge, om andre 
rettigheder som fleksibilitet i forhold til træning kan trækkes tilbage. 
 
Udvikling af træning i og omkring TC-ere 
RF fremhævede, at der er meget forskellige behov forskellige steder i landet, hvilket vil afspejle 
hans arbejde.  
 
I yderområderne kan der være enkelte talenter, som RF vil have et særligt fokus på at sikre 
støtte til. Et eksempel kan være, at junioreliten ikke længere har påsketræningslejr, hvorfor det 
eksempelvis kan være en mulighed, at større klubber inviterer talenterne fra yderområderne 
med til deres aktiviteter. 
 
I områder med flere talenter – typisk i Nordsjælland – haves et gammelkendt problem med, at 
løberne får så mange tilbud, at de har svært ved at vælge. Ofte vælger de klubbens træning fra 
eller får ikke kvalitetstræningspas afviklet. En konsekvens kan være, at løberne simpelt hen 
ikke får opbygget den nødvendige hurtighed for at kunne begå sig internationalt. RF vil invitere 
klubberne til ”løbersynkroniseringsmøder” de relevante steder i landet. TC-trænere og 
personlige trænere bør inviteres med hertil.  
 
RF vil ligeledes tage initiativ til at styrke TC-erne. RF har mandat til at tage direkte dialog med 
TC-trænerne om dette. Styregruppeformændene orienteres.  
 
Forsamlingen opfordrede til, at der strammes op om at følge op på fremmødet ved TC-
træninger. Sportlyzer kan bruges til dette. Der blev opfordret til at indføre en ordning med gule 
og røde kort, således at løberne tydeligt mærker konsekvensen af manglende fremmøde. Det 
blev fremhævet, at der kan være gyldige grunde til ikke at komme som eksempelvis 
efterskoleophold, hvilket der kan tages højde for. 
 
I Sydkredsen arrangeres TC-træninger ofte som weekenddage med to træninger. Tiden midt på 
dagen kan anvendes bedre end i dag til at have gode oplæg om relevante emner. 
 
Juniorlandsholdet 
Forsamlingen efterlyste en tættere dialog mellem juniortrænere og løbernes personlige 
trænere. Trænerteamet anerkendte behovet, men juniortrænerne er ikke allokeret særligt 
mange % til opgaven og deres tid er opfyldt med at arrangere samlinger, træningslejre og 
landsholdsrejse, så det er ikke realistisk med en løbende dialog. Det blev aftalt, at der afholdes 
1-2 årlige koordineringsmøder med personlige trænere i hver kreds, hvor der orienteres om, 
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hvordan der trænes og tages dialog om løberne. Juniortrænerteamet har initiativet til disse 
møder. På møderne skal det også drøftes, hvad der kan gøres ved, at der for nogle udøvere er 
mange – måske for mange – der rådgiver løberne om deres prioriteringer. 
 
Ud over ovenstående vil LL i samarbejde med juniortrænerteamet komme med oplæg om, 
hvordan samspillet kan systematiseres – og hvordan effekten deraf skal kunne måles.  
  
LL oplyste, at der blandt juniorlandsholdsløberne kan forekomme urealistiske forventninger til 
såvel serviceniveau som transportformer og overnatningskvalitet. Klubberne må gerne hjælpe 
med at forventningsafstemme over for løberne i forhold til den optimale økonomianvendelse. 
 
Det blev fremhævet, at aktivitetsniveauet for junioreliten nærmer sig en smertegrænse. Man 
kan godt overveje at have en aktivitet mindre om året. 
 
HLP orienterede om IOFs generalforsamlings beslutning i oktober 2018 om at erstatte 
kvalifikationsløbet på mellemdistance med en sprintstafet i Junior-VM. Det nye program vil 
blive brugt første gang ved Junior-VM i 2022.  
 
 

2. Årsplaner, økonomi og udtagelseskriterier 
 

Udtagelse af juniorlandshold 
JR redegjorde for processen omkring udtagelse af gruppen for 2019. 75% af ansøgerne har fået 
et opkald om deres status, resten har fået en mail. Der udtages i alt 13 løbere med mulighed 
for at supplere grupperne efter de første løb i foråret 2019. 
 
Økonomi for Wild Card løbere til juniorlandsholdet 
Det opleves, at Wild Card løbere betaler en uforholdsmæssigt høj pris for deltagelse i 
samlinger. LL redegjorde for principperne for beregning af betalingen.  Deltagerne betaler 
alene for egne udgifter. Der blev opfordret til at se på, om økonomien kunne justeres, så Wild 
Card løberne også fik et vist tilskud.  
 

3. Seniorlandshold 
LL henviste til dokumenterne om udtagelse til VM på hjemmesiden. Kort fortalt er der 
iagttagelsesløb til World Cup i Finland ved løb i Norge 4. og 5. maj, mens World Cup i Finland er 
iagttagelse til udtagelse af det endelige VM-hold. 
 
LL tydeliggør i hvilket omfang det er norske løbere og andre danske løbere, der sammenlignes 
med ved beregning af % efter ved løbene i Norge. 
 
Ved World Cup i Finland er der også sprintstafet. Det overvejes at sende et separat 
sprintstafethold til dette.  
 
Der er ingen Eurometing-deltagelse i 2019, da det falder sammen med DM Lang. I stedet er der 
deltagelse for boblere i World Cup i september. 
 
Landsholdet arbejder med specialisering i forhold til de opdelte VM-er. Valg af 
satsningsområde sker i dialog mellem trænere og løbere. Løbere kan vælge at satse på noget 
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andet end trænerne finder optimalt. Dette er i sidste instans løberens eget valg, men kan i 
særlige tilfælde få den konsekvens, at løberen vurderes ikke at have en kvalitet på det område 
som løberen satser på, der kan begrunde indplacering i en landsholdsgruppe. 
 

4. Eventuelt  
 
Udtagelserne til Euromeeting havde ikke helt været i overensstemmelse med kriterierne. Det 
var ikke nødvendigvis en dårlig beslutning, men det opfordres til tydeligt at kommunikere ved 
udtagelsen, når man vælger at afvige fra de oprindelige kriterier hvorfor man har gjort det. 
 
Der blev spurgt til de mange skader for seniorløbere. Det er et emne med fokus. Dels skal 
trænerne måske være hårdere i at hjælpe landsholdsløbere med prioritering og dels arbejdes 
der på at forbedre samspillet med TDs eksperter. 
 
 
 

5. Deltagerliste  
 

Navn Rolle/Klub Initialer 

Lars Lindstrøm Sportschef LL 

Jeppe Ruud Juniorlandstræner JR 

Rasmus Folino Nielsen Juniorlandstræner og 
talentudviklingstræner 

RF 

Lars Konradsen Eliteudvalget/ FIF 
Hillerød Orientering 

LK 

Bo Simonsen FIF Hillerød Orientering JS 

Tim Falck Weber THOK TFW 

Jan Jacobsen OK Øst PS 

Helle Schou SNAB HS 

Terkel Gydesen Melfar TeG 

Lars Munktved Allerød LM 

Kent Jensen Kolding KJ 

Thomas Gabs Melfar TG 

Søren Bobach OK Pan Aarhus SB 

Helge Lang Pedersen Eliteudvalget (Referent) HLP 

 


