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Til formænd og eliteansvarlige i DOF’s klubber 

Dette dokument er sendt til dem, der er listet som klubformænd og eliteansvarlige i O-service. Videresend 

venligst til andre relevante medlemmer i jeres klub. 

Her beskriver, hvordan vi ønsker at starte processen med at få udarbejdet en ny Eliteplan 2021-2024 

 

Eliteplan 2021-2024 
Efter et udfordrende halvår i eliteorganisationen i DOF, er det tid til at kigge fremad. Eliteplan 2021-2024 skal 

udstikke retningen for elitearbejdet i fremtiden. Det arbejde vil vi hermed invitere forbundets klubber til at 

bidrage til. 

Processen for arbejdet er ikke endeligt besluttet endnu, da vi ønsker jeres input til, hvordan og hvornår 

klubberne skal inddrages i processen. 

For nuværende forestiller vi os en proces, der er ledet af en styregruppe og involverer en eller flere 

arbejdsgrupper. Styregruppen er ledet af HB-ansvarlig for elite, Claus Poulsen, og skal derudover bestå af 

sportschefen, cheftræneren, eliteudvalgsformanden, 1 repræsentant for løberne og 1 repræsentant for 

klubberne. 

Arbejdsgruppen/-grupperne skal bestå af folk (klubrepræsentanter, løberrepræsentanter og ansatte), der har 

viden om, passion for og holdninger til eliteorientering. Arbejdsgrupperne skal udarbejde det materiale, som 

styregruppen i sidste ende sætter sammen til Eliteplan 2021-2024. 

Vi inviterer Jer derfor til at indmelde repræsentanter fra jeres klub, der lever op til ovenstående kriterier og 

har interesse for at sidde med i en arbejdsgruppe. Hvis I har en kandidat eller to, så kontakt gerne enten 

Anders Bachhausen (Sportschef) eller Claus Poulsen (HB-ansvarlig for eliteområdet). Vi tillader os også selv at 

kontakte nogle af de klubber, der har størst elitevirksomhed, for at finde mulige repræsentanter derfra. 

Høring af Eliteplan 2021-2024 
Klubbernes indspil til den kommende eliteplan er vigtige, så vi får sat en fælles retning i vores elitearbejde i 

både klubber, i TC’er og på landshold. Som skrevet tidligere, så er vi ikke fast besluttet på hvordan vi gør 

tingene, fordi vi gerne vil inddrage jer først. 

Vi inviterer derfor med det samme til et eliteklubforum om aftenen torsdag d. 25. juni – enten fysisk et sted 

midt i landet, eller digitalt. Såfremt det bliver fysisk, vil der være en deltagerbegrænsning, så vi kan overholde 

de til den tid gældende regler for forsamlinger. Når detaljerne er på plads, vil der komme en nyhed om det på 

DOF’s hjemmeside. 

Her vil vi fortælle mere om vores tanker omkring arbejdet og give mere detaljeret information, men 

allervigtigst ønsker vi at høre jeres input til processen for arbejdet og høring af planen med jer. Mødet skal 

altså først og fremmest lægge grunden for en god og gennemsigtig arbejdsproces med den nye eliteplan. 

På mødet skal der også vælges 1 repræsentant for klubberne styregruppen. 
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Hvad skal Eliteplan 2021-2024 indeholde? 
Vedhæftet dette brev er en liste over emner, som vi med den nuværende viden mener er relevante at forholde 

sig til, når planen skal udarbejdes. Der er tale om en bruttoliste, som ikke er den endelige. Det er 

styregruppen, der laver den endelige prioritering af, hvilke emner arbejdsgrupperne skal arbejde med, men 

jeres indspil og ønsker er meget velkomne her også. 

 

Så har I en kandidat til en arbejdsgruppe (måske jer selv!), eller har i kommentarer, idéer, spørgsmål osv., så 

tøv ikke med at kontakt os. Vi vil rigtigt gerne høre fra jer. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anders Hav Bachhausen, Sportschef 

Claus Poulsen, HB-repræsentant for elite 

Helge Lang Pedersen, Eliteudvalgsformand 

 

Kontakt Anders: 6178 3576 / ab@do-f.dk 

Kontakt Claus: 2139 8730 / claus.m.poulsen@gmail.com 

 

 


