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Dansk Taekwondo Forbunds Love, Afsnit 15 
 

Afsnit 15 DTaF´s uddannelsespolitik for Talent – og eliteudøvere 
 

Ramme for uddannelsespolitikken: DTaF´s Talent- og Eliteudvalg (TEU) har som mål at sørge for 

eliteidrætsudøvernes fortsatte personlige og sportslige udvikling. 

 

Uddannelse anses som et væsentligt redskab for at præge eliteidrætsudøvernes personlige og 

sportslige udvikling. DTaF´s Talent- og Eliteudvalg søger derfor aktivt at medvirke til at sikre 

eliteidrætsudøvernes tilknytning til uddannelsesområdet, samt at vedligeholde kvalifikationer hos de 

allerede uddannede. 

 

DTaF´s Talent- og Eliteudvalgs opgave er at råde, vejlede og støtte; aldrig at tage beslutninger, 

hvad angår uddannelsesvalg. Uddannelsesmæssige beslutninger for unge udøvere forbliver et 

personligt/ familiært ansvar. For personer uden beskæftigelse gælder, at uddannelse bør finde sted 

sideløbende med den sportslige karriere. 

 

Det er DTaF´s Talent- og Eliteudvalgs målsætning, at den førte dialog med idrætsudøverne (og evt. 

deres familie) skal sikre og støtte kvaliteten i de uddannelsesmæssige beslutninger, der tages 

initiativ til. 

 

Træneren med ansvar for idrætsudøverens sportslige planlægning har som udgangspunkt også 

ansvaret for helhedsplanlægning for idrætsudøveren. Dette vil sige rådgivning og vejledning 

omkring idrætsudøverens situation i og uden for sporten, herunder job- og uddannelsessituation. 

Ovennævnte rådgivning og vejledning finder sted efter behov. Udviklingscentrene er det dog 

minimum en gang årligt i forbindelse med status- og målsætningssamtalen for den enkelte 

idrætsudøver). 

 

Der er mulighed for, at helhedsplanlægningen kan varetages af anden udpeget person, eks. 

udvalgsmedlem eller ass. træner – eller i et samarbejde med en anden udpeget person. 

 

Helhedsplanlægning er defineret som rådgivning og vejledning omkring den generelle job- og 

uddannelsessituation. I praksis drejer det sig om at gøre idrætsudøveren bekendt med det væsentlige 

i en fortsat kvalificering igennem uddannelse. 
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DTaF’s Udviklingscentre 
 

Såfremt det vurderes, at idrætsudøveren har et mere specifikt rådgivningsbehov, er det 

Udviklingscentertrænerens (UC-træner) eller anden udpeget persons opgave at formidle kontakt 

mellem idrætsudøveren og relevant fagperson med ansvar for job/uddannelse, eksempelvis 

studievejlederen. 

 

Efter endt idrætskarriere 
Der bør gennemføres udslusningssamtaler og vejledning til idrætsudøvere som stopper en aktiv 

idrætskarriere på højt niveau. Formålet hermed er at sikre en smidig overgang til det civile liv. 

Såfremt det vurderes nødvendigt, kan Udviklingscentrene anmodes om støtte til et videre 

rådgivningsforløb. 

 

DTaF´s politik vedr. overførselsindkomster 
 

Det er DTaF´s politik, at støtte fra Forbundet ikke på noget tidspunkt kan forenes med, at 

idrætsudøveren samtidig ”spekulerer” i at modtage nogen form for overførselsindkomst, undtagen 

SU. Det gælder idrætsudøvere, som udelukkende modtager støtte fra DTaF, samt idrætsudøvere, 

som modtager støtte fra DTaF. Derfor skal DTaF´s uddannelsesansvarlige orienteres med det 

samme, hvis en idrætsudøver af den ene eller den anden grund bliver afhængig af dagpenge. 

Handleplanerne skal efterleves, hvis idrætsudøveren ønsker fortsat at være omfattet af DTaF´s 

eliteaktiviteter. Konsekvensen ved at handleplanerne ikke efterleves kan blive, at idrætsudøveren 

udelukkes fra landsholdssammenhænge. 

 

 

Politikken skal revideres, hvert 2. år. 


