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Seminar om Revideret Konkurrencestruktur  
 

Dansk Idrætsforbund, DIF, har startet et forløb om revidering af fremtidens konkurrencestruktur i dansk 

idræt. Formålet er at skabe et idrætsmiljø for alle idrætsudøvere og særligt børn og unge, hvor der 

fokuseres på livslang udvikling frem for medaljer og resultater. 

DTaF er indbudt, da vi i vores strategi for 2022-2024 vil have stort fokus på udvikling af stævneform for at få 

flere udøvere til at deltage i stævner og arrangementer som drejer sig om samvær og fællesskab fremfor 

medaljer og dermed vindere og tabere.  

DTaF deltager i forløbet, der strækker sig over fire seminarer i løbet af 2022 samt arbejde i 

netværksgrupper, hvor vi indgår i gruppe med blandt andet deltagere fra badminton, gymnastik, Judo og Jiu 

Jitsu for at udveksle tanker og erfaringer med f.eks. fastholdelse af medlemmer, nye konkurrenceformer og 

aldersbetinget udvikling. 

 

Det første seminar blev afholdt den 22+23 marts, hvor 

foredragsholder, canadiske André Lachance – Creative Director 

for Cirque du Soleil, professor samt tidligere landstræner i 

baseball for Canada og Frankrig - fortalte om den proces, der har 

været gennemført i Canada, som har givet store resultater ved at 

fokusere på livslang udvikling i stedet for kortsigtede mål – 

www.sportforlife.ca  

Denne udvikling har for Canadisk Baseball betydet en tredobling i 

medlemsantallet på grund af langt bedre fastholdelse af 

medlemmerne.  

Der var også oplæg fra DGU, Dansk Golf Union, som ved at agere 

på analyse af data om medlemmerne har forøget deltagelsen i 

turneringer for unge under 18 år fra ca. 10 % til 40 % på kun to år               Michael, André og Jesper 

ved at tilbyde alderssvarende turneringsformer til udøverne. 

 

På sessionen deltog Michael Gandø og Jesper Nielsen og vi vil, sammen med Mikkel Køster DTaF 

Udviklingskonsulent være del af den kommende proces, for at opfylde DTaF strategiske mål for 2022-2025 

for blandt andet stævneudvikling og fastholdelse. 

 

Vh Jesper Nielsen og Michael Gandø 
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