Strategiaftalen i overskrifter
Strategiaftalen skal afleveres til DIF, d. 1. maj og derfor ikke færdigskrevet på nuværende tidspunkt. Der kan
dermed også godt ske mindre ændringer i processen med at færdigskrive aftalen.

Fastholdelse af børn og unge i taekwondo
Indhold:
➢ Ny konkurrencestruktur med fokus på trivsel og aldersrelateret udvikling
o Regionsstævner kvartalsvis hvor én klub er vært
➢ Ungeråd der repræsenterer de unge i forbundet
o Handler om at de unge selv skal identificere hvad der er attraktivt for deres målgruppe
➢ Opdateret uddannelser med tidssvarende indhold som giver gode trænere og ledere
o Vi er overbeviste om at gode trænere og ledere, som har konkrete værktøjer, har bedre
forudsætninger for at begejstre klubbens børn og unge
➢ Get2sport udvides så vi rekrutterer endnu flere børn og unge fra social- og boligbelastede områder
o Vi vil blive ved med at være en sport for alle og vi vil blive ved med at tage socialt ansvar

Et forbund for klubberne og medlemmerne samt kommunikation
Indhold:
➢ Et forbund der varetager klubbernes interesse
o Effektiv og transparent organisation som er overskuelig at forstå for klubberne og
medlemmerne
o Blive bedre til at forstå de behov og ønsker der er i klubberne
➢ Kommunikation som modtageren (klubberne og medlemmerne) finder interessent
o Blive bedre til at forstå de behov og ønsker der er i klubberne
➢ Nye kommunikationsindsatser
o Ny kommunikationsstrategi

Talent og elite
Indhold:
➢ Synergi mellem ’Teknik’ og ’Kamp’ samt tydelig udviklingsvej for udøverne
o ”Den røde tråd” skal synliggøre udviklingsvejen for udøverne - fra klub til UC til Landshold
➢ Nye initiativer for at styrke udviklings- og præstationsmiljøerne
o Teknik arbejder med en model med ét UC i ØST ét i VEST samt ”dynamiske UC’er”
o Kamp vil udvide med nyt UC på Fyn
➢ Dygtige trænere med høj faglighed
o Fokus på at udvikle UC trænernes faglige kvalifikationer så UC tilbyder træning af højeste
kvalitet

