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Sammensætning 
Talent- og eliteudvalget for teknik består af mellem 3 og 5 personer. Formanden for 
udvalget er den ansvarlige for talent- & elite teknik i hovedbestyrelsen. De øvrige 
medlemmer udpeges af bestyrelsen. Landsholdets sportschef deltager efter behov.  

 

Ansvar & myndighed 
Udvalget er budgetansvarlig. Den ansvarlig for teknik i hovedbestyrelsen holder 
bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede forbundets værdier og 
leveregler.  
Udvalget skal efterleve talent- og elitestrategien og Dansk Taekwondo Forbunds 
adfærdskodeks om matchfixing samt proaktivt sikre at området arbejder efter disse. Man 
kan ikke være både i udvalget og være forbundsansat som træner. 

 

Opgaver 
Talent- og eliteudvalget for teknik har følgende opgaver; 

• Rekruttere sportschef, forbundstrænerne m.fl. til 

teknikområdet/landsholdsledelsen og udarbejde kontrakter herfor.  (Bestyrelsen 

ansætter/afskediger) 

• Agere daglig arbejdsgiver for ovenstående, herunder at gennemføre årlig 
udviklingssamtale (inkl. referat)  

• Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om talent- og eliteudvalget 
teknik, herunder relevante beskrivelser, referater, regulativer m.v. 

• Godkende årsplan udarbejdet af landsholdsledelsen i december 

• Ansvar for løbende at ajourføre funktionsbeskrivelserne for områdets ansatte. 

• Udarbejde budget for talent- og elite teknik-området samt lave 

budgetopfølgning 

• Implementere og følge op på talent- og elitestrategien, samt give input til 
opdatering af strategien til bestyrelsen 

• Udarbejde og opdatere udtagelseskriterier til landshold og 
mesterskabstrup (EM/VM/OL) 

• Godkende alle udtagelser til landshold og mesterskabstrup (EM/VM/OL) 

• Udarbejde funktionsbeskrivelse og handlingsplan for gennemførelse af strategi 
for udviklingscentre - UC.  

 
Kvalifikationer 
Medlemmerne af talent- og eliteudvalg Teknik skal til sammen have særligt brug 
for følgende kompetencer: 
• Viden om talent- og eliteidrætsudvikling 

• Indsigt i Aldersrelateret Trænings Koncept 

• Erfaring med taekwondo på elite/internationalt niveau 

• Organisering af frivillige 

• Personaleledelse 

• Konflikthåndtering 

• Kommunikation 

• Organisering 

• Budgetforståelse 

 

Øvrige rammer 

Funktionen som udvalgsmedlem er ulønnet og udgifter til arbejdet dækkes af Dansk 
Taekwondoforbund efter gældende satser. Udvalget planlægger selv møder, herunder frekvens, 
indhold m.v. 
Der føres referater fra fysiske møder og fra onlinemøder efter behov. 
Udvalgsmedlemmer udpeges for et år ad gangen 


