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Tilknytning til Elitecenter Orientering i Aarhus 

 

På et møde i Aarhus 8. august 2014 blev der præsenteret tanker om udøvere i seniorlandsholdsgruppernes tilknytning til 

Elitecenter Orientering i Aarhus. 

Siden har emnet været til debat i en række fora, men nu er vi klar med en udmelding for området: 

Vi tror på, at det optimale set-up omkring og for den enkelte udøver bedst skabes med udgangspunkt i Elitecenter 

Orientering. Udgangspunktet er derfor, at man træner på Elitecenter Orientering. Der kan være såvel sportslige, som 

andre forhold der gør, at en løber efter forudgående dialog og aftale med landstrænerteamet, i kortere eller længere 

perioder, ikke er en del af Elitecenter Orientering. 

Landstrænerteamet vil i dialogen med løberen lægge vægt på: 

• udviklingen af løberens sportslige kompetencer, herunder fysisk udvikling, o-tekniske færdigheder, life-skills, mv. 

• det sportslige set-up omkring løberen og miljøet på Elitecenteret. 

• andre hensyn, der påvirker elitesatsningen, herunder uddannelse, familie, mv. 

Der etableres en indkøringsperiode frem til 1. november 2016, hvor: 

• dialog om tilknytning til Elitecenter Orientering indledes i god tid. Eventuelle møder om spørgsmålet planlægges 

ligeledes i god tid, således at ressourcepersoner omkring løberen får mulighed for at deltage. 

• indstillinger om tilknytning til Elitecenter Orientering, eller undtagelser herfra, forelægges arbejdsgruppen 

mellem Team Danmark og DOF
1
 til beslutning. 

• udøveren har mulighed for via henvendelse til et medlem i arbejdsgruppen at løfte en beslutning til 

genovervejelse ved at fremlægge egne synspunkter enten skriftligt eller personligt overfor arbejdsgruppen. 

• Hvis der ikke er enighed i arbejdsgruppen om beslutningen, løftes spørgsmålet til beslutning i styregruppen 

mellem Team Danmark og DOF
2
. 

DOF’s direktør og landstrænerteamet rapporterer efter indbyrdes aftale til DOF’s eliteudvalg om tilknytningsbeslutninger 

i eventuelle situationer, hvor der ikke måtte have været fuld enighed mellem udøver og landstrænerteamet. 

Mesterskabsudtagelse er uafhængig af landsholds- og Elitecentertilknytning. 

Ovenstående principper revurderes i styregruppen mellem Team Danmark og DOF i efteråret 2016. 

                                                           

1
 Arbejdsgruppen består af DOF’s direktør, landstræner, assisterende landstræner og løberrepræsentant samt Team 

Danmarks konsulent. 

2
 Styregruppen består foruden medlemmerne af arbejdsgruppen af DOF’s eliteudvalgsformand og Team Danmarks 

direktør. 

Dansk 
Orienterings- 
Forbund  
Medlem af DIF og IOF 

 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

DK-2605 Brøndby 

(+45) 4196 9376 

dof@do-f.dk - www.do-f.dk 

 


