
Brøndby, august 2020 

 

Invitation til Eliteklubforum 

Onsdag d. 21. oktober 2020 klokken 18:00-21:30 i Odense 

 

Klubledere og eliteansvarlige inviteres hermed til Eliteklubforum med temaet ”Eliteplan 2021-2024”. 

På mødet er der høringsmulighed for klubberne på de forslag, som de 5 arbejdsgrupper har udarbejdet til 

Eliteplan 2021-2024. De 5 arbejdsgrupper er: 

- Elitemiljøer 

- Talentudvikling 

- Organisering 

- Finansiering 

- MTBO 

Derudover kommer visionen for elitearbejdet også i høring på mødet. Se følgende sider om ”Grundlag for 

Eliteplan 2021-2024”. 

Materiale fra arbejdsgrupperne lægges tilgængeligt på DOFs hjemmeside senest d. 9/10 2020. 

Dagsorden sendes ud til deltagerne inden mødet. 

 

Praktisk: 

Hvor: Mødet afholdes i Odense OK’s klubhus, Jægerhusstien 1, 5000 Odense C 

Tilmelding: Via O-service. Tilmeldingsfrist fredag d. 14/10 2020. 

Forplejning: Der serveres kaffe/the og frugt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anders Hav Bachhausen, Sportschef 

 

Kontakt Anders: 6178 3576 / ab@do-f.dk 
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Grundlag for Eliteplan 2021-2024 

 

Hvad skal Eliteplan 2021-2024 hjælpe med? 

Eliteplan 2021-2024 skal udstikke visionen og missionen for DOFs elitearbejde. Den skal være vores fyrtårn. 

Eliteplan 2021-2024 skal beskrive hvilke rammer elitearbejdet skal foregå indenfor, og hvilket grundlag, der er 

til at nå visionen. Den skal være et strategisk værktøj til at holde arbejdet på ret kurs, ikke en færdig køreplan 

for, hvordan elitearbejdet skal forløbe. 

 

Hvorfor en elitesatsning i DOF? 

Fordi vi tror på, at et stærkt landshold og internationale resultater kan samle Orienteringsdanmark og spille en 

vigtig rolle i at synliggøre vores sport. Det er en lang vej fra ungdomsløber til landsholdsløber og det er et 

projekt, som starter allerede i ungdomsårene til klubtræning og i TC'erne. I nogle tilfælde ender løberens rejse 

med en international karriere. Det er ikke tilfældet for alle og det er heller ikke målet. Orienteringsløb er for 

alle ambitionsniveauer og der er i høj grad brug for de ildsjæle, der vælger andre veje; bliver trænere, tegner 

kort eller på andre måder er en aktiv del af vores fællesskab.  

Vi skal være stolte over at have et landshold, der kan måle sig med verdenseliten. Det er noget alle i 

Orienteringsdanmark skal føle sig som en del af. Når landsholdet klarer det godt, kan vi allesammen være 

stolte af, at vi har været med til at hjælpe til med at en drøm gik i opfyldelse.  

Vi er ikke en særlig stor sport, men et landshold sætter os på landkortet, og det tror vi på er til gavn for hele 

sporten. Det kan inspirere nye medlemmer og skabe fordelagtige samarbejder for både klubber og forbund. 

Landsholdet skal være til gavn for hele sporten. 
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Vores vision (arbejdsvision) 

Et verdensklasse hold. Et landshold i verdensklasse. 

 

Vores mission (arbejdsmission) 

[Styregruppen har to forslag til mission. Disse vil blive diskuteret på Eliteklubforum d. 21/10 2020] 

1. Vores mission er at have et bæredygtigt landshold, funderet i et gensidigt givende, tillidsfuldt og 
konstruktivt samarbejde mellem atleter, klubber og forbund. Elitearbejdet skal bygges på målrettet 
talentudvikling og et og tilbud om verdens bedste elitecenter. 

 

2. Vores mission er at have et bæredygtigt landshold, funderet i et gensidigt givende, tillidsfuldt og 
konstruktivt samarbejde mellem atleter, klubber og forbund. Elitearbejdet skal bygges på målrettet 
talentudvikling og et attraktivt træningsmiljø med faciliteter på højeste niveau. 

 

Værdier i missionen 
Bæredygtigt:  arbejdet mod verdensklasse skal gå hånd-i-hånd med atleternes trivsel og 

karrieremuligheder, klubbernes ungdomsarbejde og forbundets mulighed for 

rekruttering af fremtidens verdensstjerner og fortsatte elitesatsning. 

Gensidigt givende:  atleter, klubber og forbund skal alle have gavn af samarbejdet. 

Tillidsfuldt: atleter, klubber og forbund har tillid til, at vi vil hinanden det bedste og at vi ved 

at samarbejde kan opnå det bedste resultat målt på udvikling, trivsel og 

sportslige resultater. 

Konstruktivt: atleter, klubber og forbund er indstillet på at samarbejde og vil med et åbent sind 

respektfuldt lytter til hinandens meninger og holdninger. 

 

Vores værdier i elitearbejdet 

[Ikke defineret endnu – dette arbejder styregruppen videre med, på baggrund af arbejdsgruppers input mv.] 

 


