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STRATEGIAFTALE-HOVEDAFTALE 

Mellem Dansk Taekwondo Forbund & DIF 

§ 1 Aftaleparter

Nærværende aftale er indgået af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Taekwondo 

Forbund. 

Aftalen administreres i DIF af forbundets DIF-konsulent Aftalen administreres i Dansk 

Taekwondo Forbund af Generalsekretæren. 

§ 2 Aftalegrundlag

Strategiaftalen består samlet af følgende aftaledokumenter: 

l 

2. 

Nærværende hovedaftale 

Strategiaftale for Dansk Taekwondo Forbund dateret 03.11 . 2017 (bi

lagt) 

§ 3 Aftalens formål

Formålet med aftalen er at indfri de mål og indsatser, der er defineret i strategiaftalen, 

og på den måde understøtte DIF-idrættens samlede implementering af OIF's politiske 

program 2015-2020. 

Aftalens resultat mål er følgende: 

Spor 1: 

• Vi vil bremse frafaldet for aldersgruppen 13-18 år, og vende det til positiv 

forøgelse således, at gruppen af seniorudøvere og det samlede medlemstal 

øges over tid. 

Spor 2: 

• Med afsæt i en ny organisationsplan ønsker vi at sikre en højere grad af:

Samling 

Good governance 

Informations-niveau 

Understøttelse og ejerskab 

Internt i DTaF samt blandt vores klubber og medlemmer. 
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Spor 3: 

• DTaF etablerer og videreudvikler på landsplan. min.4 Udviklingscentre på kamp og

3 Udviklingscentre på teknik. Dette for at styrke trænings- og udviklingsmiljøerne 

UC skal i forlængelse af den daglige træning også udbyde UC-forberedende akti

viteter (Træningssamlinger og Lign) for specifikke målgrupper samt i geografi

ske områder.

§ 4 Aftalens varighed

Aftalen træder i kraft den 1.januar 2018 og løber frem til 31. december 2021. 

§ 5 Opfølgning

Forbundet og DIF holder løbende kontakt og er i vedvarende dialog for at skabe og ved

ligeholde det bedste grundlag for indfrielse af strategiaftalens mål. 

Hvert halve år afvikles statusmøder mellem forbundet og DIF om indfrielsen af aftalen. 

Det sker med afsæt i en kortfattet statusrapport om indfrielse af mål og indsatser, ud

arbejdet af forbundet. Statusrapporterne indgår i et samlet overblik der tilgår DIF's be

styrelse. 

§6 Økonomi

Dansk Taekwondo Forbund modtager 

1385 tkr. årligt i strategistøtte Støtten udbetales kvartalsvis i fire lige store beløb, 

første gang d. 05-01-2018 Den årlige strategistøtte indeksreguleres i henhold til DIF's 

årlige budget. 

Støtten er fordelt på sporene på følgende vis: 

SPOR 

1 

Årlig DIF økonomi 

700.000 

2 65.000 

3 620.000 

Der skal ikke aflægges specifikt regnskab over for DIFfor opfyldelse af aftalen. men for

bundet har ved aflæggelse af årsregnskab altid pligt til at leve op til almindelig regn

skabspraksis og den af Kulturministeriet fastsatte bekendtgørelse. hvilket også er gæl

dende for midler omfattet af nærværende aftale 

Forbundet kan i særlige tilfælde. fx ved manglende indfrielse af mål og indsatser. blive 

bedt om at dokumentere midlernes anvendelse. 

§ 7 Justering af aftalen

SIOE2AF4 

PROTEKTOR 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 

BEVÆGER DANMARK 





20. dec. 2017 20. dec. 2017




