ELITEPOLITIK FOR DTaF
Målgruppe
Kamp
Eliteudøvere for kamp er seniorudøvere der inden for en år række (3-4 år) af deres indtrædelse i
seniorårgange, har potentiale til at opnå en top 16 placering til EM eller VM. Gruppen indeholder også de
juniorer der har opnået topresultater (top16 placering ved EM eller VM) i deres gruppe.
Eliteatleter i DTaF er kendetegnet ved at være, G – stævne aktiv, nærme sig top-16 eller medaljer i
pointgivende stævner og træne 20. timer om ugen (Taekwondo, Teknik, Taktik, Fysisk, Mental).
Teknik
Eliteudøvere for teknik er seniorudøvere i under 30 og Under 40 grupperne, der har potentiale til at opnå
en top 8 placering ved EM eller VM, dette gælder også for Freestyle grupper, Par og Synkron.
Eliteudøvere i teknik DTaF er kendetegnet ved at have opnået et top 8 resultat og have en
træningsmængde på 20 timer ugentligt (Taekwondo, Teknik, Taktik, Fysisk, Mental.

Formål
Vi ønsker gennemsigtighed omkring målgruppe, prioritering, ansvar og kommunikation. Politikken skal
skabe rammen for den sportslige strategi.

Politik
Elitegruppen i DTaF atleter, der har opnået det nødvendige niveau til at deltage på højeste internationale
niveau. Den langsigtede satsning er stadig i fokus, men seniorgruppen arbejder ud fra nogle specifikke
kortsigtede satsninger i forhold til mesterskabsdeltagelse. Atleterne arbejder fokuseret og konkret på at
hente medaljer ved EM, VM og OL. Der er stort fokus på resultaterne, men det er processen der skal drive
den enkle atlet. De er i forbundet betragtet som den øverste satsning i forhold til mesterskaber.

Prioritering
Inden for de næste år er der følgende prioritering på det sportslige område:
1.
2.
3.
4.

Bredde
Kadet
Elite
Master

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Formanden for hovedbestyrelsen er ansvarlig for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af politikken)
Den eliteansvarlige i hovedbestyrelsen har ansvaret for implementering af elitepolitikken.

Kommunikation
Politikken indgår som en del af forbundets politikkatalog.
Elitepolitikken vurderes en gang årligt. Sidst revideret Marts 2019.
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