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Vedr. økonomi for landsholdsarbejdet efter Corona 2020 

Vi kan konstatere, at vi i 2020 kommer til at bruge færre midler på aktiviteter, da mange mesterskaber er 

aflyst. Vi kan derfor også reducere årsfeen for hhv. Elitegruppen og Udviklingsgruppen. 

 

Generelt 

Eliteorientering på internationalt niveau er ressourcekrævende og Dansk Orientering modtager årligt en 

betydelig økonomisk støtte fra Team Danmark. Støtten fra Team Danmark udgør i 2020 kr. 2.800.000,- og 

suppleres af ca. kr. 2.200.000,- fra DOF, heraf ca. kr. 600.000,- i deltagerbetaling. Det samlede elitebudget på 

kr. 5.000.000,- omfatter alle landsholdsaktiviteter, Elitecenter Orientering og Talentcentrene.  

Deltagerbetaling opkræves altid via løberens klub. Dette er aftalt med DOFs hovedbestyrelse.  

 

Landsholdsgrupper 

Års-fee 

Verdensklassegruppen Kr. 0,- 

Elitegruppen Kr. 6.500,- 

Udviklingsgruppen Kr. 5.500,- 

Års-fee dækker samtlige udgifter for løbere i Verdensklasse- og Elitegrupperne i forbindelse med 

landsholdsaktiviteter. Løbere i Udviklingsgruppen betaler deltagerbetaling i forbindelse med 

mesterskabsdeltagelse. Deltagelse i VM og Junior-VM er altid forbundsbetalt. 

 

Aktiviteter 

Euromeeting* Kr. 6.000,- 

* Euromeeting er gratis for løbere i landsholdsgrupper. Prisen gælder løbere udenfor landsholdsgrupperne. 

Prisen er et udtryk for ”worst-case”, og bliver dermed ikke dyrere end dette. 

Løbere i Dansk Orientering 

Eliteansvarlige i klubberne 

Trænere og ledere for DOFs landshold 
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Elitecenter Orientering 

Års-fee 

Verdensklasse-, Elite- og Udviklingsgrupperne Kr. 0,- 

EC-løbere Kr. 3.000,- 

ESAA løbere Kr. 4.000,- 

Løbere i DOFs Verdensklasse-, Elite- eller Udviklingsgrupper betaler ikke års-fee for Elitecenter Orientering, 

denne er inkluderet i års-fee for landsholdsgrupperne. 

For løbere, der er en del af Elitecenter Orientering dækker års-fee alle udgifter i forbindelse med daglig 

træning ved Elitecenter Orientering, samt elitecenterets aktiviteter og træningslejre. 

ESAA-løbere deltager i den daglige træning ved Elitecenter Orientering. Deltagelse i træningslejre afregnes til 

kostpris. ESAA-løberes Års-fee inkluderer det årlige kontingent til ESAA. 

Udenlandske løbere betaler års-fee og træningslejre til kostpris. 
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Landsholdsaktiviteter – Junior/Ungdom 

Priser for deltagelse ved Junior-VM og Baltic Junior Cup  

Dette er kun gældende, såfremt Junior-VM bliver afholdt. Det er heller ikke sikkert at vi rejser til Baltic Junio 

Cup, hvis der f.eks. bliver sammenfald med EYOC eller Euromeeting. 

Konkurrence Dato for udtagelse Forventet omkostning 

Junior-VM (JWOC) 

??? 

Kocaeli, Tyrkiet 

??? DOF betaler alle udgifter 

Baltic Junior Cup 

23.-25. oktober (præliminært) 

Finland 

22. september Kr. 5.000,- 

(Priserne gælder for løbere udenfor DOFs Elitegruppe). 

 

Priser for deltagelse ved Ungdoms-EM (EYOC) 
Det tilstræbes at udtage fuldt hold, mod egenbetaling, hvis et tilstrækkeligt antal løbere viser sportsligt 

berettiget niveau. 

Konkurrence Dato for udtagelse Forventet omkostning 

Ungdoms-EM (EYOC) 

23.-25. oktober (præliminært) 

Salgótarján, Ungarn 

22. september Kr. 5.000,- 

 

Priser for deltagelse i U18 aktiviteter 

Udtagelse til U18 aktiviteter sker halvårligt, men der kan suppleres med yderligere løbere der viser niveau. 

Aktivitet Dato for udtagelse Deltagerbetaling 

U18 samling 

15-17. januar 

Jylland 

16. december 2019 Kr. 1.500,- 

U18 samling 

6-8. marts 

Silkeborg 

16. december 2019 Kr. 1.000,- 

U18 samling 

21-23. august 

 

3. august Kr. 1.500,- 

U18 samling 

20-22. november 

Danmark 

3. august Kr. 1.500,- 

 

 

Se mere information på landsholdets hjemmeside: http://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/information 

http://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/informationt

