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Hillerød, den 13. oktober 2018 

 

 

 

Eliteudvalgsmøde, onsdag den 19. september 2018 

 

I Idrættens Hus, Stadionvej 50, 5200 Odense 

 

Kl. 19:30 – 22:00. 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  
 

 

Inviterede 

Lars Lindstrøm (LL), Sportschef 
Torbjørn Gasbjerg (TG), Landstræner 

Kenneth Buch (KB) Landstræner 
Tue Lassen (TL), Løberrepræsentant 
Søren Bobach (SB) Løberrepræsentant  

Helge Lang Pedersen (HLP) EU-formand. (ref.) 
Klavs Madsen (KM) EU-medlem AFBUD 

Kent Kragh (KK) EU-medlem  
Lars Konradsen (LK) EU-medlem AFBUD 
Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM) DOF Direktør  

Rasmus Ødum (RØ) EU-medlem, valgt af Østkredsen 
 

 

Agenda 
1. Rangliste 
2. Træneruddannelse og trænerudvikling 
3. Endurance Danmark 

4. Løberes relationer til elitecenter og landshold 
5. Evaluering af elitecenteret 

6. Talentudvikling - Talentcentre 
7. Juniorlandsholdet 
8. VM-fokusering for seniorlandsholdene 

9. Eventuelt 
 

 

Referat 
 
Rangliste 
Eliteudvalget drøftede den uheldige situation, hvor LL på morgenen for DM-Lang 
blev ramt af sygdom, der hindrede ham i at komme og uddele præmierne i den 
samlede TRIMTEX-Cup. Der bør fremover være en backup-plan, så lignende 

situationer undgås. Som led i omstrukturering af opgaverne i 
landsholdsorganisationen, bliver Ranglisten fremover et ansvarsområde for Rasmus 

Folino Nielsen med LL som backup. 
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LL har fokus på, at juniorranglisten LØBEREN League afsluttes ved KUM og vil være 
til stede for at sikre en god markering af afslutningen af denne. 

 
 

Træneruddannelse og trænerudvikling 
Som en udløber af TBU-projektet, der kører i regi af Børn og unge, afholdes nye 

træneruddannelse. TL er indholdsansvarlig, mens Anders Bachhausen i sin rolle 
som uddannelsesansvarlig står for det praktiske. 
 

De første kurser er Træner - niveau 1, der udbydes med to forskellige 
fokusområder: 

• Børnetræner (indeholder også outlook mod efterfølgende faser til info) 
• Ungdomstræner  

 

Fra 2019 placeres trænerkurser primo marts.  
 

Team Danmark lancerer en landstræneruddannelse, som TT og KB vil deltage i - vi 
håber at kunne få flere med. Derudover vil vi søge inspiration fra Schweiz, der er 

gode til at få erfaring fra de etablerede løbere overført til næste generation. 

 
 

Endurance Danmark 
LL orienterede om projektet, der siden også er beskrevet på DOFs hjemmeside i 
forbindelse med annoncering af LLs tilknytning til projektet med henblik på at sikre 
en god projektbeskrivelse.  

 
Hensigten er at sikre synergi mellem DOF og DAF. Måske er TRI også interesseret. 

Målet er at skabe et fælles træningsmiljø med flere midler til aktiviteter og 
forskning. 
 

I forbindelse med LLs tilknytning til projektet opgraderes Rasmus Folino Nielsen i 
DOFs eliteorganisation til en halvtidsstilling, hvor Rasmus skal arbejde med blandt 

andet rangliste, TC-ere og visse administrative opgaver.  
 
 

Løberes relationer til elitecenter og landshold 
KK havde forud for mødet bedt om at få dette emne på agendaen. For et par år 
siden blev det slået fast, at man med det rette niveau kan blive udtaget til 

landsholdsaktiviteter, selvom man ikke træner i Elitecenteret og som følge deraf 
ikke er optaget i en af DOFs landsholdsgrupper. KK ønskede med udgangspunkt i 

en konkret situation at få bekræftet, at dette princip fortsat er gældende. 
Trænerteamet bekræftede, at dette princip fortsat er gældende.  

 
 

Evaluering af elitecenteret 
KK havde forud for mødet bedt om at få dette emne på agendaen. Det er nogle år 
siden der er gennemført en større evaluering af elitecenteret og KK fandt, at tiden 

er ved at være inde hertil.  
 

LL oplyste, at der årligt gennemføres evalueringer med løberne i centeret, men 
fandt også, at en større evaluering giver mening. Den bør koordineres med Team 
Danmark, der formodes at ønske en samlet evaluering af elitevirksomheden i 
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forbindelse med at den 4-årige støtteperiode udløber i 2020. Vi konkluderede, at vi 
vil starte en dialog med Team Danmark om, hvordan vi bedst gennemfører en 

sådan evaluering. 
 

 

Talentudvikling – Talentcentre 
Vi nåede kun en kort dialog om dette punkt. Rasmus Folino vil redegøre for 

planerne for TC-erne på Eliteklubforum. Et mål er at motivere deltagerne til at 
indgå i strukturerede træningsforløb. Junior-VM i Danmark 2019 skal være den 

store inspiration for arbejdet.  
 

 

Juniorlandsholdet 
De bedste juniorlandsholdsløbere har været udtaget til og deltaget i Euromeeting i 
trekantområdet i september. Der var glædeligt mange, der havde levet op til 

kvalitetskriterierne for at blive udtaget til Junior European Cup i Schweiz, hvorfor 
holdet kom til at bestå af hele 22 løbere.  

 
På eliteklubforum vil der blive orienteret om processen vedrørende udtagelse af 
junioreliten for 2019. 

 

 

VM-fokusering for seniorlandsholdene 
Vi kom kun kort ind på dette spændende emne. KB orienterede om trænerteamets 
planer om specialisering i forbindelse med VM, hvor der vil være meget forskellige 

krav til at løbe i svært nordisk terræn som ved VM i Norge i 2019 og til 
gadeorientering ved VM i Danmark 2020.  
 

Der vil blive planlagt længere forløb med atleter, der skal turde se forbi et 
mesterskab. Løbere fordeles i to grupper, en med VM 2019 fokus og en med VM 

2020 fokus. Det er dog et grundlæggende princip, at vi altid udtager de bedste 
hold, hvorfor en løber fra VM 2020-gruppen godt kan blive udtaget til VM 2019, 
hvis vedkommende viser tilstrækkeligt niveau ved iagttagelsesløbene.  

 
Der bliver orienteret yderligere om planerne ved eliteklubforum. 
 

 

Eventuelt 
Vi aftalte, at vi ved offentliggørelsen af programmet for 2019 gør det tydeligt, 

hvilke grupper, der har mulighed for at deltage i hvilke træningslejre og samlinger.  
 

  



   

Orientering    sport & natur 

Bilag: mødeplanen for Eliteudvalget det kommende år 
 

 

Forslag til datoer for eliteudvalgsmøder 2019 
 

Dato Tid  Sted 

Torsdag den 4. april 2019 Følger Odense 

Torsdag den 19. 

september 2019 

Følger Odense 

 
 
 

Program for 2019 
 

Emne Eliteudvalgsmøde  Eliteklubforum  Eliteudvalgsmøde  Eliteklubforum  

 Tid 4. april 2019 xx. maj 2018 19. september 2019 xx. oktober 2018 

Sted     

 


