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Vedr. Kriterier for Team Danmark godkendelse på ungdomsuddannelser 

 

Dansk Orienterings-Forbund arbejder for at skabe optimale rammer for at kombinere eliteidræt og uddannelse 

på gymnasialt og videregående niveau. DOF opfordrer til at unge talenter søger godkendelse til 4-årige Team 

Danmark forløb, og gerne i dedikerede eliteidrætsklasser såfremt dette er muligt. 4-årige Team Danmark 

forløb og dedikerede eliteklasser giver bedre og mere fleksible muligheder for at kombinere en 

gymnasialuddannelse med eliteidræt, herunder både ekstra fritid til træning og restitution, mulighed for at 

flytte eksamen, større accept af fravær pga. eliteidræt, samt mulighed for supplerende undervisning. 

 

Team Danmark godkendelse på gymnasiale uddannelser skal udnyttes til at skabe større udvikling hos 

talentfulde løbere, og Dansk Orienterings-Forbund er derfor forpligtet til at sikre at kun motiverede talenter 

godkendes til Team Danmark forløb. Der er derfor opstillet en række kriterier for godkendelse, og alle kriterier 

forventes opfyldt for at løbere kan godkendes. 

 

Kriterier: 

• Udtagelse til Ungdoms-EM (EYOC) – eller anden 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 

 

Endelig godkendelse og vurdering af ansøgerne foretages af DOFs talentudviklingsansvarlige i samråd med TC-

trænerne. 

 

Spørgsmål og henvendelser rettes til: 

Rasmus Folino Nielsen 

Talentudviklingsansvarlig 

Dansk Orienterings-Forbund 

 

Telefon +45 30 70 82 41 

E-Mail: rfn@do-f.dk 
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Løbere og trænere i DOFs talentcentre  

Trænere og ledere i DOFs klubber 

Juniorlandstrænerteamet 

Helge Lang Pedersen, EU-Formand 
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