Udviklingscenter for Teknik
Formål
Formålet med dette dokument er at beskrive Dansk Taekwondo Forbunds (DTaF) retningslinjer for
udviklingscentre og atleter tilknyttet udviklingscentre i teknik.
Udviklingscenterkonceptet er DTaFs talentsatsning. Derfor er forbundet ansvarlig for, at kvaliteten af
udviklingscentrene følger de sportslige strategier fremsat af DTaF. DTaF støtter udviklingscentrene
økonomisk og administrativt. TEU Teknik vil varetage den primære udvikling af udviklingscenterkonceptet.

Generelt om udviklingscentre
Et udviklingscenter er et samarbejde mellem klub og forbund, hvis primære formål er at udvikle fremtidens
eliteatleter der kan blive en del af det danske Tekniklandshold. Dette skal ske gennem et stærkt
udviklingsmiljø, der har fokus på den enkeltes atlets behov. Udviklingscenteret skal således også være med
til at identificere og rekruttere nye potentielle teknikatleter i nærliggende teknikmiljø. Udviklingscenteret
vil således fungere som den primære platform, hvorfra atleterne udtages til bruttolandsholdet.
DTaF ser en stor styrke i, at et udviklingscenter er fokuseret omkring de stærke teknikmiljøer, der allerede
eksisterer i landet. Da det kan være ressourcetungt at drive et udviklingscenter, vil det være en fordel, hvis
udviklingscenterets kommune kan yde støtte. Det er dog ikke et krav fra DTaFs side.

Samarbejde mellem Forbund, Landshold og UC
Styrken i vores talentudviklingsprogram, er fokusset på gode miljøer og et stærkt samarbejde. Derfor er det
vigtigt at interessenterne omkring vores talentudvikling har forståelse for deres specifikke opgaver samt
hvordan strukturen er opbygget. Vi har derfor udformet følgende beskrivelse af det formelle samarbejde
mellem TEU-teknik, Teknik Landsholdsledelsen (TLHL) og UC.
Forbund (TEU-teknik) udarbejder de overordnet strategier og er ansvarlig for Landsholdets og UC’s
overordnede arbejde. Herunder gennemsigtbarhed i udtagelseskriterier, overholdelse af gældende regler
for træning i UC mm.
TLH har ansvaret for at fastsætte udtagelseskriterierne til mesterskaber og skal være med til at sætte
retningslinjerne for hvilket sportsligfokus der er mest optimalt. TLH skal udtage atleter til landsholdet
gennem UC.
UC fungere som selvkørende enheder, og referer direkte til TEU Teknik. De vil i dialog med TLH skulle sparre
omkring den tekniske retning.

Sportsligt udvalg
For at sikre et forum hvor Landsholdledelsen kan informere og sparre med udviklingscenterets trænere,
nedsættes der et sportslig udvalg, med repræsentanter fra Forbund, Teknik landsholdets ledelse og UC.
Udvalget faciliteres af forbundet og vil praktisk fungere på følgende måde:

Formål
Udvalget skal styrke det praktiske samarbejde mellem THL og UC.
•
•
•

Udvalget mødes 2 gange årligt.
Udvalget ledes af TEU Teknik.
TLHL har ansvaret for at sætte retningslinjer for den nyeste "viden" og satsning på det faglige
område.
o THL har ansvaret for at sætte krav og retningslinjer til udtagelser.
o TLHL udtagelseskriterier til mesterskaber
• UC-trænere skal fungere som kritiske sparringspartnere
• UC-trænere skal videre give information omkring potentielle talenter.

Beføjelser
TLHL: Udtager udøvere til mesterskaber, udstikker den sportslige retning. TLHL har det endelige mandat til
at fastsætte den konkret sportslige retning. Landsholdet har udelukkende fokus på træning af atleter frem
mod mesterskaber.
UC: Sikrer kvalificeret daglig træning af talenter gennem individuelle træningsplaner. Derudover skal de
være med til at forberede atleterne til landsholdet og sikre den videre udvikling herefter. UC er ligeledes
ansvarlige for at identificere nye talenter.

Udviklingscenter retningslinjer.
Det primære formål med et udviklingscenter under DTaF er at udvikle fremtidens eliteatleter. Derfor er det
i DTaFs interesse, at der etableres samarbejde klubber der gerne vil være med i denne proces. DTaF vil dog
kun sætte de overordnede rammer for et udviklingscenter. Herefter vil DTaF i samarbejde med
udviklingscenteret og Tekniklandsholdets ledelse udarbejde fremtidens talentudviklingsprogram.
Et udviklingscenter skal som minimum:
•
•
•
•

Have faste lokaler til varetagelsen af træningen i udviklingscenteret.
Tilbyde minimum 6 timers træning om ugen fordelt på minimum to dage.
Dokumentere økonomisk sikkerhed for, at udviklingscenteret kan drives af klubben. (evt. ved
hjælp af kommunal støtte).
Følge de overordnede strategier udstukket af DTaF og Tekniklandsholdsledelsen.

Minimumskrav til udstyr:
•

Adgang til godkendte måtter.

I ansøgningsprocessen skal ansøgeren præsentere et set-up til udviklingscenteret. DTaF vil herefter drøfte
forslaget med ansøgeren, med henblik på at vurdere om minimumskravene kan overholdes. I det følgende
beskrives nogle af de overvejelser en ansøger bør overveje, samt forventninger fra DTaF.

UC-visions-/fremtidsplan
Et udviklingscenter er en aktiv medspiller når det kommer til forbedring og videreudvikling af
fremadrettede udviklingssatsninger. Derfor er det vigtigt, at et udviklingscenter har gjort sig tanke om,
hvordan centeret både nu og fremadrettet kan levere undervisning af høj kvalitet til atleterne.

Overvejelserne her, kan bl.a. være relateret til trænerkompetencer, træningstyper, trænerstab,
lokaleudvikling, udstyr samt økonomiske støtte.
Visionsplanen skal være med til at lede udviklingscentrene i en fælles retning, men det forventes ikke, at
denne er færdigudviklet, før ansøgningen indsendes. Det forventes dog, at der inden for opstartsperioden
er afholdt de relevante møder til udviklingen af visionsplanen. Visionsplanen skal være udarbejdet med
afsæt i DTaFs sportslige strategi og skal indeholde en kortsigtet 2-3-årig plan og en langsigtet 5-8-årig plan.
DTaF prioriterer, at udviklingscenter er i stand til at tænke kort og langsigtet for udviklingen af både
organisationen og atleterne.

UC-sammensætning
Der kan være flere konstellationer der er interessante for udviklingen af fremtidens eliteatleter i DTaF.
Derfor er der ikke et krav om hvordan en sammensætning af klubber, trænere og kommuner mm. skal være
i et udviklingscenter. Ansøgeren kan derfor selv komme med et bud på, hvordan sammensætningen i det
ønskede udviklingscenter skal se ud. DTaF vil i vurderingen af ansøgningen dog forholde sig til, om der
skulle være væsentlige udfordringer i sammensætningen der gør, at minimumskravene ikke kan
overholdes.
DTaF prioriterer gennemsigtighed omkring udviklingscenterets sammensætning. Der skal både præsenteres
en trænersammensætning samt den overordnede organisering.

UC-Trænerteam
Træneropgaven i et udviklingscenter fylder meget og er derfor et af de vigtigste punkter, når det kommer
til at få et succesfuldt udviklingscenter op at køre. Gode trænere kan dog komme i mange former, da det
afhænger af formålet og målgruppen. Derfor kan et kommende trænerteam bestå af flere
trænerkompetencer, der i deres sammenspil kan være yderst interessante. Det skal dog tydeligt fremgå
hvordan trænerkompetencerne skal fordeles og bruges i jeres udviklingscenter.
DTaF prioriterer en præsentation med forslag til trænerteam. Beskrivelsen bør indeholde de enkelte
træneres kompetencer samt CV.

UC-lokation og træningstider.
Lokationen for et udviklingscenter kan placeres, der hvor det giver mest mening. Om det placeres i en klub
eller et neutralt sted vil det enkelte udviklingscenter, så længe der tages højde for fordele og ulemper ved
den valgte organiseringsform. Ligeledes er fordeling af træningsmængden for de enkelte uger også mulig at
præsentere gennem en række alternative løsninger
DTaF prioriterer, at Træningslokationen og træningstider er beskrevet. Det er som udgangspunkt ikke et
krav, at et udviklingscenter skal kunne tilbyde Freestyletræning. Men der skal foreligge en plan for hvordan
det kan inkorporeres. Det samme gælder for den omvendte opstilling.

UC Økonomi
Talentudvikling kræver økonomi, men hvordan økonomien fordeles, kan være forskelligt. Derfor vil vi gerne
se et realistisk oplæg på hvordan økonomien kan være i jeres kommende UC. Det skal kunne
dokumenteres at centeret kan drives økonomisk forsvarligt.
DTaF prioriterer, at der fremlægges et overordnet budget med poster omkring udvikling, løn, udstyr osv.

UC-kommune
Udviklingscenterets lokation vil have indflydelse på hvordan, et kommunalt samarbejde vil komme til
udtryk. Samarbejdet kan dog være en vigtig faktor i udviklingscenterets virke og give mulighed for
økonomisk støtte.
DTaF prioriterer, at det er beskrevet, hvordan udviklingscenteret vil indgå i samarbejde med kommune.

Trænings- og fremmødekrav for UC-atleter
Atleterne i et udviklingscenter er alle på forskellige stadier i deres udvikling. Derfor er det også nødvendigt
at se den enkelte atlet i et individuelt perspektiv i forhold til træningsmængde. Derfor vil
træningsmængden blive sat ud fra en sportslig vurdering af UC-trænerne. Dog er der krav til at den enkelte
atlet er tilknyttet et udviklingscenter, lige meget om atleten allerede er på landsholdet. Atletens udvikling
skal beskrives i en individuel træningsplan, der fungerer som en konkret handleplan.
DTaF prioriterer, at det er beskrevet, hvordan udviklingscenteret vil håndtere træning af atleter, der er på
forskellige tekniske niveauer.

