Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne
Kontakt

Kriterier

Badminton Danmark
Ulrik Ditlev Jansen
ulja@badminton.dk
(+45) 70605076

Optaget i en af Badminton Danmarks officielle ungdomselitegrupper + spillere udtaget til en Badminton Danmark
ungdomselitetræningslejr i 201617 samt individuel vurdering.

Basketball
Steen Guido
stg@basket.dk
(+45) 43262423

Ansøgeren skal være landsholdsaktuel i sin aldersgruppe, hvilket vil sige, at ansøgeren deltager bruttotruppen til et
DBBF ungdomslandshold på sin årgang. Herudover individuel vurdering (f.eks. potentiale mod international elite,
sportsligt tidsforbrug og/eller personlig motivation).

Billard
Niels Nüchel
nuchel@ddbu.dk
(+45) 24250633

Spillerne skal træne mindst 15 timer pr. uge. Træningen skal indeholde såvel fysisk som teknisk træning. Den
overvejende del skal være den tekniske del. Fordelingen kunne være 80/20.
Spilleren skal være en del af talentudviklingen under DDBU. Spillerne skal når der ansøges være i top 3 i sin
aldersgruppe/disciplin(er).
Spilleren skal være i top 16 i sin aldersgruppe/disciplin i Europa

Bueskydning Danmark
Torben Grimmel
sportschef@bueskydningdanmark.dk
(+45) 31687010

Er du udtaget til Bueskydning Danmarks ungdomslandshold på ansøgningstidspunktet, er du også sportsligt godkendt
til forlænget uddannelse.

Danmarks BokseUnion
DABU DABU
dabu@dabu.dk
(+45) 43262321

Landsholdstrup – herudover individuel vurdering.

Danmarks Bowling Forbund
Lotte Lund Olsen
lotteolsen@bowlingsport.dk
(+45) 22330127

For at kunne godkende en atlet, skal atleten være en del af DBwF's talenttrænings ordning og dertil skal atleten
udvise seriøsitet samt træningsflid.

Danmarks Bowling Forbund
Jan Donde
jdo@bowlingsport.dk
(+45) 22274753

For at kunne godkende en atlet, skal atleten være en del af DBwF's talenttrænings ordning og dertil skal atleten
udvise seriøsitet samt træningsflid.

Danmarks Brydeforbund
Thor Hyllegaard Pedersen
t.hyllegaard@gmail.com
(+45) 20466740

Team 2020

Danmarks Cykle Union
Henrik Simper
simper@dcucykling.dk
(+45) 20739978

U17, U19 og U23landsholdstrupperne på landevej, talenttruppen på bane eller MTB. Herudover individuel
vurdering.

Danmarks Gymnastik Forbund
Ditte OkholmNaut
don@gymdanmark.dk
(+45) 40764047

Gymnasten skal træne mindst 15 timer/uge og skal være gymnast på et af GymDanmarks (ungdoms)landshold.
Derudover beror godkendelsen på en individuel vurdering af gymnastens indstilling til såvel træning som konkurrence,
potentiale for fremtidig eliteniveau samt evnen til koordinering af livet udenfor sporten. Gymnasten skal udover den
motiverede ansøgning, hvor gymnasten fortælle om, hvorfor man ønsker godkendelse, skrive en tekst med
overvejelser omkring hvordan man vil tilrettelægge hverdagen med sport, skole, familie og fritid. I helt særlige tilfælde
kan der dispenseres fra kravet om (ungdoms)landsholdsudtagelse.
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Danmarks Ishockey Union
Flemming Green
fgr@ishockey.dk
(+45) 20788376

Ansøgeren skal være landsholdsaktuel i sin aldersgruppe, hvilket vil sige, at ansøgeren har været udtaget til
bruttotruppen til et DIU ungdomslandshold på sin årgang.
Endvidere gælder det for pige/kvinde spillere, at man skal være top 3 spiller på sin position på det landshold, man
årgangsmæssigt tilhører, for at kunne få godkendt sin ansøgning,
Ud over dette individuel vurdering.

Danmarks Moderne Femkamp
Forbund
Benny ElmannLarsen
belmann3@gmail.com
(+45) 30744599
Danmarks Motor Union
Søren Normann Andersen
sa@dmusport.dk
(+45) 51943263

Individuel vurdering, men atleten skal som minimum være udtaget til en talenttrup i Motocross eller Speedway for at
kunne komme i betragtning.

Danmarks Rulleskøjte Union
Kate Hansen Skavin
khs@drsu.dk
(+45) 43262588

Rulleskøjtekunstløb
Krav til udøveren:
 Udtaget til det danske landshold
 Deltagelse på landsholdssamlinger (kan evt. også udgå, da det jo er en del af ovennævnte)
 Deltagelse ved de danske mesterskaber
 Licens løber
evt. individuel vurdering

Danmarks Rulleskøjte Union
Per Jensen
formand@rullesport.dk
(+45) 99554790

Rulleskøjtekunstløb
Krav til udøveren:
 Udtaget til det danske landshold
 Deltagelse på landsholdssamlinger (kan evt. også udgå, da det jo er en del af ovennævnte)
 Deltagelse ved de danske mesterskaber
 Licens løber
evt. individuel vurdering

Danmarks Skiforbund
Kenneth Bøggild
kbo@dskif.dk
(+45) 36305065

Talentgruppe – atleter med international konkurrence deltagelse på, I forhold til alder, højeste elitære niveau herunder
individuel vurdering. Udtaget til udvalgte hold samt potentiale til international elite.”

Danmarks Sportsdanserforbund
Henrik Larsen
sportschef@sportsdans.dk
(+45) 40633528

Udtaget til/potentiel Kraftcenterdeltager

Dansk Amerikansk Fodbold
Forbund
Lars Carlsen
lc@daff.dk
(+45) 22755684

Amerikansk fodbold:
Individuel vurdering, som udgangspunkt skal udøveren være udtaget, eller have niveau. til nettotruppen på et af
DAFF’s landshold, det være sig U17, U19 eller Alandsholdet.
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Dansk Atletik Forbund
Lars Nielsen
larsnielsen@mymacmail.com
(+45) 40110087

Den aktive skal dels opfylde nogle objektive krav, som fremgår af Dansk Atletik Forbunds hjemmeside, dels være
tilknyttet DAF talentudviklingsprogram i form af ATK Talentcentre i den decentrale talentudvikling. Begge forhold
skal være opfyldt.

Dansk Automobil Sports Union
Bo Baltzer Nielsen
bbn@dasu.dk
(+45) 28263701

Eliteudviklingsprojekt i karting. Individuel vurdering.

Dansk BoldspilUnion
Jannie Østergaard (Dame, Herre)
jped@dbu.dk
(+45) 43265467

DBU's bruttolandsholdslister. Herudover individuel vurdering.

Dansk BordTennis Union
Christoffer Petersen
christoffer.petersen@dbtu.dk
(+45) 22640078

Team Danmarkstøttet træning + individuel vurdering

Dansk CricketForbund
Jan Munkholm
jm@cricket.dk
(+45) 51155616

Individuel vurdering.

Dansk Curling Forbund
Ulrik Schmidt
us@curling.dk
(+45) 40862664

Individuel vurdering / bruttotrup.

Dansk Curling Forbund
S Sh
sse@compent.dk
(+45) 11111111

Individuel vurdering / bruttotrup.

Dansk Dart Union
Keld Andreassen
info@dartddu.dk
(+45) 43262394

Spilleren skal være en del af den danske bruttolandsholdstrup, og yde et minimum på 15 timers træning om ugen 
forventet mere.
Herudover individuel vurdering

Dansk Floorball Union
Frederik Bloch
fb@floorball.dk
(+45) 28434820

Du skal indgå i Floorball Danmarks talentgruppe, enten på U19 landsholdet eller i talentprojektets spillerudvikling i
din region.
Du skal indgå i truppen på din klubs bedste hold, og din klub (eller anden klub) skal tilbyde træning minimum 4 gange
ugentligt af i alt 8 timer. Du skal derudover beskrive et træningsprogram med fokus på special træning i minimum 7
timer ugentligt under ordnede forhold. I alt skal du have 15 ugentlige træningstimer.
Floorball Danmark stiller som minimumskrav, at din træner/e opfylder Floorball Danmarks officielle uddannelseskrav,
hvilket indebærer, at trænerne er uddannet på DIF 2 niveau med minimum 25 timers floorballspecifik
floorballuddannelse. Vi vægter træningsmiljøet meget højt, da hovedparten af den træningsmængde, som du får,
foregår i klubmiljøet. Klubtrænerne kan såfremt de ikke opfylder uddannelseskravene indgå aftale med Floorball
Danmark om at opkvalificere sig til at efterleve minimumskravet indenfor det første år af dit uddannelsesforløb.
Du skal, for at kunne ansøge, udarbejde en kortsigtet ambitions og handlingsplan for din floorball karriere, denne
skal sendes skriftligt til sportskonsulent Frederik Bloch på fb@floorball.dk
Derudover skal der medsendes en skriftlig vurdering af din indstilling og udviklingspotentiale fra klubtræner eller
sportschef.
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Dansk Forening for Rosport
Nils Henrik Stene
nhs@roning.dk
(+45) 51920851

Individuel vurdering.
Ligeledes skal der køres uge tests hver vinter, som evalueres af ungdomslandstræneren.

Dansk Forening for Rosport
Anders Tranberg Andreasen
ata@roning.dk
(+45) 22665226

Individuel vurdering.
Ligeledes skal der køres uge tests hver vinter, som evalueres af ungdomslandstræneren.

Dansk FægteForbund
Martin Wiuff
konsulentoest@faegtning.dk
(+45) 50536314

Du skal som minimum være optaget i DFF's Bruttolandsholdstrup på dit våben. Du skal samtidig deltage i de
stævner, som DFF har udpeget til at være EM og VMkvalificerende. Altså følge reglerne for udtagelse.
Ligeledes skal du deltage i de landsholdssamlinger, DFF planlægger i løbet af sæsonen. Det forventes også, at din
samlede træningsmængde er på minimum 14 timer om ugen.

Dansk Golf Union
Claus Mølholm
cml@dgu.org
(+45) 28895139

Drenge:
Top 7 indenfor sin årgang på DGU's juniorrangliste eller udtaget til DGU's juniorlandshold/udviklingstrup
Piger:
Top 5 indenfor sin årgang på DGU's juniorrangliste eller udtaget til DGU's juniorlandshold/udviklingstrup
NB! Såfremt en spiller ligger meget tæt på ovenstående kriterier, kan en individuel godkendelse komme på tale.
Drenge:
Top 7 indenfor sin årgang på DGU's juniorrangliste eller udtaget til DGU's juniorlandshold/udviklingstrup

Dansk Golf Union
Katrine Kring Lorentzen
klo@dgu.org
(+45) 43262626

Piger:
Top 5 indenfor sin årgang på DGU's juniorrangliste eller udtaget til DGU's juniorlandshold/udviklingstrup
NB! Såfremt en spiller ligger meget tæt på ovenstående kriterier, kan en individuel godkendelse komme på tale.

Dansk Hockey Union
Benny Berthelsen
bbr@dkhockey.dk
(+45) 20270370

Individuel behandling

Dansk Håndbold Forbund
Flemming Dam Larsen (Dame)
fdl@dhf.dk
(+45) 62253736

Ansøgeren skal som minimum være udtaget til DHFs talenttræning eller være i bruttotruppen til et af DHFs
ungdomslandshold. Herudover vil der i særlige tilfælde blive foretaget en individuel vurdering.

Dansk Håndbold Forbund
Claus Bjarke Dalgaard  Hansen
(Herre)
cha@dhf.dk
(+45) 21640682

Ansøgeren skal som minimum være udtaget til DHFs talenttræning eller være i bruttotruppen til et af DHFs
ungdomslandshold. Herudover vil der i særlige tilfælde blive foretaget en individuel vurdering.
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Dansk Judo og JuJitsu Union
Alexander Bakke
alexbakke@hotmail.com
(+45) 40744742

Skal være tilknyttet landsholdet. Herudover individuel vurdering.
Generelle betragtninger:
Hvordan bliver du udtaget til cadet eller juniorlandsholdet?
• Du ønsker selv at være en del af landsholdet og dermed en del af den danske ungdomselite.
• Du vejer tilstrækkeligt i forhold til de laveste officielle internationale vægtklasser.
o Cadet 50 kg. for drenge og 40 kg. for piger
o Junior 55 kg. for drenge og 44 kg. for piger
• Din judo har tilstrækkeligt højt sportsligt/teknisk niveau – hvilket vurderes af den til enhver tid ansvarshavende
landstrænertrup.
• Du udviser det fornødne engagement og leverer den forventede træningsindsats – både i din daglige klubtræning og i
forbindelse med landsholdsaktiviteter. Det forventes at du gennemfører 34 ugentlige træningspas. Vurderinger
fortages af den til enhver tid ansvarshavende landstrænertrup.
Du deltager som udgangspunkt i:
• alle nationale og internationale træningslejre og turneringer du udtages til
Lejr og turneringsplan udarbejdes løbende af landstrænertruppen og Eliteudvalget og er i reglen tilgængelig online
mindst 6 måneder frem i tid med forbehold for flytninger og aflysninger mv.
• regionstræninger
• De med landstrænertruppen aftalte ekstra træningsaktiviteter – herunder styrke/vægttræning, løb, fysiske test og
andre individuelle aktiviteter noteret i den af landstrænertruppen udarbejdede udviklingsplan.
Der kan være krav om udfyldelse af egentlig træningslog/dagbog der dokumenterer din selvstændige træning.
Dine forældre/sponsorer er villige til at afsætte ca. 2040.000 kr. om året til aktiviteter i ind og udland – det være sig
turneringer, træningslejre og rejseaktiviteter til sammen samt, erhvervelse af IJF godkendte gier (både blå og hvide)
og godkendte rygmærker.
Reel økonomi er afhængig af hvilke og hvor mange aktiviteter du udtages til.
Udtagelse vurderes af den til enhver tid ansvarlige landstrænertrup og eliteudvalget og meddeles den enkelte løbende.
Opnår du udtagelse gælder alt ovenstående fortsat – derudover er du som landsholdkæmper endvidere forpligtet du
dig til:
• altid at opfører dig eksemplarisk
• at underskrive og efterleve den af DJU udarbejdede kæmperkontrakt – kontrakten skal underskrives af både
kæmper og forældre/værge
• en uge før turneringer at veje maksimum 5% over den tilladte maksimumvægt for din klasse

Dansk Kano og Kajak Forbund
Bo Vestergaard
Bo.vestergaard@kanokajak.dk
(+45) 22771691

Individuel vurdering  dog minimum kraftcenter tilknytning

Dansk Kano og Kajak Forbund
Christian Jacobsen
christian.jacobsen@kanokajak.dk
(+45) 43262626

Individuel vurdering  dog minimum kraftcenter tilknytning

Dansk Kano og Kajak Forbund
Finn Pape
finn.pape@kanokajak.dk
(+45) 86801462

Individuel vurdering  dog minimum kraftcenter tilknytning

Dansk karate Forbund
Tejs Damkjær Ravnsbæk Larsen
tejsdamkjaer@gmail.com
(+45) 31654132

Minimum Ckæmper status på det danske landshold. Hvis man ikke er på landsholdet kan man komme i betragtning
under hvis der er særlige omstændigheder. For at være på landsholdet forventer vi 1015 timers ugentlig træning plus
100 stævnepoints jævnfør vores pointmodel som er en del af vores eliteplan. Se evt. www.danskkarateforbund.dk
for mere info.

Dansk Kick og Thaiboxing
Søren Koefoed
formand@dktf.dk
(+45) 93700997

Det forudsættes at man er tilknyttet landsholdet, eller har landsholdspotentiale.
Bedømmelsen foretages endvidere i tæt dialog med landstræner og den enkelte udøvers klubtræner.
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Dansk Kick og Thaiboxing
new for testorg
Newtestorg@compent.dk
(+45) 11111111

Det forudsættes at man er tilknyttet landsholdet, eller har landsholdspotentiale.
Bedømmelsen foretages endvidere i tæt dialog med landstræner og den enkelte udøvers klubtræner.

Dansk klatreforbund
Rikke Halskov Vestergaard
rikke@klatreforbund.dk
(+45) 20429131

Du skal være en del af landsholdet og i top 5 i din aldersgruppe i Danmark. Herudover skal du være i top 8 i Norden
og yderligere have potentiale til at være i top 20 i ved internationale konkurrencer i løbet af den kommende sæson og
i løbet af 24 år potentiale til en finaleplacering ved internationale konkurrencer.
Du skal træne mindst 15 timer om ugen fordelt på styrke, udholdenheds og konkurrencetræning. Du skal være i en
klub, der giver mulighed for den nødvendige træning, både i forhold til faciliteter og åbningstid. Derudover er der krav
om kompetente trænere  som udgangspunkt på diplom niveau. Du skal føre træningsdagbog og arbejde med
mentaltræning og målsætninger.

Dansk OrienteringsForbund
Lars Lindstrøm
ll@dof.dk
(+45) 41969373

Individuel vurdering – udtagelse til talentcenter træning er et krav

Dansk Petanque Forbund
Henrik Toft
henriktoft0@gmail.com
(+45) 25247352

Individuel vurdering – spilleren skal dog minimum være en del af en af Dansk Petanque Forbunds bruttotrupper. Det
er en forudsætning, at spilleren vil yde den træningsmængde, som er angivet den træningsoversigt,. Som DPF’s
eliteudvalg har udarbejdet, samt efterleve præmisserne i oversigten.

Dansk Ride Forbund
Susanne Baarup Christensen
sbc@rideforbund.dk
(+45) 43262815

Bruttolandshold (A og Bgrupper) + individuel vurdering

Dansk Sejlunion
Jan Christiansen
jan.christiansen@sejlsport.dk
(+45) 21270071

DS holdstruktur. Fra 2015 særskilt godkendelsesproces via kriterier opsat af Dansk Sejlunion
Se mere her: http://www.sejlsport.dk/media/404513/Sportsliggodkendelsejuni2014.pdf

Dansk Skytte Union
Tommy Sørensen
tommy_soerensen@skytteunion.dk
(+45) 40117186

Du skal have mindst 8 resultater totalt, i de Olympiske discipliner, på Dansk Skytte Unions rangliste.
Du hører til de bedste i din aldersgruppe.
Du har en træningsmængde på mindst 15 timer om ugen (fysisktræning og skydeteknisktræning).

Dansk Skytte Union
Linda Andersson
linda.andersson@skytteunion.dk
(+45) 21665013

Du skal have mindst 8 resultater totalt, i de Olympiske discipliner, på Dansk Skytte Unions rangliste.
Du hører til de bedste i din aldersgruppe.
Du har en træningsmængde på mindst 15 timer om ugen (fysisktræning og skydeteknisktræning).

Dansk Skøjte Union
Ingelise Blangsted
blangsted@sport.dk
(+45) 43262910

Kunstskøjteløb: Minimum DSU’s Team Danskate, National Elite
Hurtigløb: Udtaget af landstræner eller talenttræner til landshold eller talenthold under Dansk Skøjte Union.

Dansk Skøjte Union
Julia Sandsten
sp@danskate.dk
(+45) 22200416

Kunstskøjteløb: Minimum DSU’s Team Danskate, National Elite
Hurtigløb: Udtaget af landstræner eller talenttræner til landshold eller talenthold under Dansk Skøjte Union.

Dansk Softball Forbund
Henriette Gilhøj
formand@softball.dk
(+45) 20927309

Du skal være i bruttotruppen til et af vores ungdomslandshold. Til såvel formelle træningsamlinger som i mellem disse,
skal du vise den rette indstilling og som minimum lave sideløbende fysisk træning samt naturligvis være softball aktiv.
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Dansk Sportsdykker Forbund
Sport One
sportone@mail.dk
(+45) 43262626
Dansk Squash Forbund
Rasmus Tander
rasmus@dsqf.dk
(+45) 23362027

Individuel vurdering  dog minimum talentudvikling.

Dansk Svømmeunion
Thomas Stub (Kortbane/Langbane)
ts@svoem.dk
(+45) 20621350

UDSPRING/LIVREDNING/VANDPOLO (Morten Hinnerup ).:
 Individuel vurdering.
 Basis krav minimum 15 timers træning om ugen og dokumenteret internationalt perspektiv. Top resultater på EJM
niveau.

KORTBANE/LANGBANE (Thomas Stub).:
 Objektive kriterier: 2 stk. top 15 placeringer på årgangsrangliste i 2 forskellige stilarter (fri, ryg, bryst eller fly) eller
IM op til og med junioralder.
 Kun OLdiscipliner  dog fraset 50 fri  tages i betragtning.
 Vurderingsgrundlaget er ranglister på enten kortbane eller langbane udarbejdet for en periode fra
ansøgningstidspunktet og et år bagud.
 Ved ansøgning skal de ranglisteplaceringer, der ønskes vurderet angives på følgende form: Disciplin, basinlængde,
placering, tid (Eksempel: 400 IM, langbane, 12, 4.38.77)
 Såfremt de objektive ikke er opfyldt kan svømmere undtagelsesvist godkendes på baggrund af en individuel
helhedsvurdering. Forudsætningen herfor er, at særlige forhold, der gør sig gældende, og at der udover relevante
rangliste placeringer vedlægges en begrundet udtalelse fra den daglige ansvarlige klubtræner.
 Svømmere i seniorgruppen vurderes individuelt med udtagelse til landsholdstrup som afgørende kriterium.
 Kun skadesfrie svømmere kan vurderes. Ansøgning betragtes som samtykke på, at svømmeren er skadesfri.
Dansk Svømmeunion
Morten Hinnerup
(Udspring/Livredning/Vandpolo)
moh@svoem.dk
(+45) 29160903

UDSPRING/LIVREDNING/VANDPOLO (Morten Hinnerup ).:
 Individuel vurdering.
 Basis krav minimum 15 timers træning om ugen og dokumenteret internationalt perspektiv. Top resultater på EJM
niveau.

KORTBANE/LANGBANE (Thomas Stub).:
 Objektive kriterier: 2 stk. top 15 placeringer på årgangsrangliste i 2 forskellige stilarter (fri, ryg, bryst eller fly) eller
IM op til og med junioralder.
 Kun OLdiscipliner  dog fraset 50 fri  tages i betragtning.
 Vurderingsgrundlaget er ranglister på enten kortbane eller langbane udarbejdet for en periode fra
ansøgningstidspunktet og et år bagud.
 Ved ansøgning skal de ranglisteplaceringer, der ønskes vurderet angives på følgende form: Disciplin, basinlængde,
placering, tid (Eksempel: 400 IM, langbane, 12, 4.38.77)
 Såfremt de objektive ikke er opfyldt kan svømmere undtagelsesvist godkendes på baggrund af en individuel
helhedsvurdering. Forudsætningen herfor er, at særlige forhold, der gør sig gældende, og at der udover relevante
rangliste placeringer vedlægges en begrundet udtalelse fra den daglige ansvarlige klubtræner.
 Svømmere i seniorgruppen vurderes individuelt med udtagelse til landsholdstrup som afgørende kriterium.
 Kun skadesfrie svømmere kan vurderes. Ansøgning betragtes som samtykke på, at svømmeren er skadesfri.
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Dansk Taekwondo Forbund
Tarik Setta
kamp@taekwondo.dk
(+45) 27204901

Kamp:
Man skal være tilknyttet et DTaF udviklingscenter tæt på sin bopæl, så de fleste træninger foregår i
udviklingscenteret.
Teknik:
Minimumskrav:
Man skal opfylde DTaF talent politik og være tilknyttet et DTaF godkendt Udviklingscenter.
Sekundære krav:
Man skal have deltaget til DM 2017 og Aclass stævner i 2017.

Dansk Taekwondo Forbund
Søren Holmgård Knudsen
shknudsens@webspeed.dk
(+45) 24664872

Kamp:
Man skal være tilknyttet et DTaF udviklingscenter tæt på sin bopæl, så de fleste træninger foregår i
udviklingscenteret.
Teknik:
Minimumskrav:
Man skal opfylde DTaF talent politik og være tilknyttet et DTaF godkendt Udviklingscenter.
Sekundære krav:
Man skal have deltaget til DM 2017 og Aclass stævner i 2017.

Dansk Tennis Forbund
Martin Erlandsen
mse@tennis.dk
(+45) 46262660

Godkendelsen af den enkelte ansøger vil ske på baggrund af en individuel helhedsvurdering med udgangspunkt i
nedenstående:
• Spillerens spillemæssige kunnen og fremtidige potentiale
• Spillerens engagement, vilje og kontinuerlige indsats
• Spillerens evne til at arbejde målrettet og selvstændigt
• Spillerens atletiske og motoriske færdigheder
• Spillerens resultater (internationale og nationale)
Det forventes at man har mulighed for at have en omfattende træningsaktivitet (1216 timers tennistræning og 46
træningspas pr. uge med fokus på fysisktræning) og som følge heraf arbejder mod at nå et højt nationalt niveau (ca.
top 8 egen årgang) samt international rangering. Det forventes at man deltager i minimum 46 internationale
turneringer på ITF niveau pr. år.

Dansk Tennis Forbund
Jens Anker Andersen
jaa@tennis.dk
(+45) 46262626

Godkendelsen af den enkelte ansøger vil ske på baggrund af en individuel helhedsvurdering med udgangspunkt i
nedenstående:
• Spillerens spillemæssige kunnen og fremtidige potentiale
• Spillerens engagement, vilje og kontinuerlige indsats
• Spillerens evne til at arbejde målrettet og selvstændigt
• Spillerens atletiske og motoriske færdigheder
• Spillerens resultater (internationale og nationale)
Det forventes at man har mulighed for at have en omfattende træningsaktivitet (1216 timers tennistræning og 46
træningspas pr. uge med fokus på fysisktræning) og som følge heraf arbejder mod at nå et højt nationalt niveau (ca.
top 8 egen årgang) samt international rangering. Det forventes at man deltager i minimum 46 internationale
turneringer på ITF niveau pr. år.

Dansk Tennis Forbund
Lone Bech
lbb@dtftennis.dk
(+45) 43262660

Godkendelsen af den enkelte ansøger vil ske på baggrund af en individuel helhedsvurdering med udgangspunkt i
nedenstående:
• Spillerens spillemæssige kunnen og fremtidige potentiale
• Spillerens engagement, vilje og kontinuerlige indsats
• Spillerens evne til at arbejde målrettet og selvstændigt
• Spillerens atletiske og motoriske færdigheder
• Spillerens resultater (internationale og nationale)
Det forventes at man har mulighed for at have en omfattende træningsaktivitet (1216 timers tennistræning og 46
træningspas pr. uge med fokus på fysisktræning) og som følge heraf arbejder mod at nå et højt nationalt niveau (ca.
top 8 egen årgang) samt international rangering. Det forventes at man deltager i minimum 46 internationale
turneringer på ITF niveau pr. år.

TEAM DANMARK
IDRÆTTENS HUS

|

BRØNDBY STADION 20
DK  2605 BRØNDBY

|

TLF: +45 43 26 26 26
FAX: +45 43 26 25 55

|

POST@TEAMDANMARK.DK
WWW.TEAMDANMARK.DK

Genereret den: 12122017

Dansk Triathlon Forbund
Kasper Gejl
kasper.gejl@triatlon.dk
(+45) 29284155

Indfrielse af aldersspecifikke svømme og løbekrav til Dansk Triatlon Forbunds Talentgruppe, Ungdomslandshold
eller dertilhørende Boblergrupper.

Dansk Vandski og Wakeboard
Forbund
John Høj Pedersen
john@pedersen.dk
(+45) 25293624

Individuel vurdering
Har potentiale til at nå europæisk niveau som senior

Dansk Volleyball Forbund
Sven Brix
svb@volleyball.dk
(+45) 43262714

For at blive godkendt til forlænget uddannelsesforløb skal man være aktuel for U eller Alandsholdenes
bruttotrupper. Derudover skal man være aktiv i Talentcentret i den højeste alderssvarende gruppe. Spillere der er
aktive for klubhold i den bedste seniorrække, skal have en speciel aftale med TC.
Desuden skal alle have et aktivitetsniveau pr. uge på 46 gange boldaktivitet og 23 gange fysisk træning.

Dansk VægtløftningsForbund
Henrik Schou Madsen
kontor@danskvaegtloeftning.dk
(+45) 43262480

Individuel vurdering.

Dansk VægtløftningsForbund
Anders Bendix Nielsen
anti@post.tele.dk
(+45) 28745838

Individuel vurdering.

Elitesport Greenland
Tupaarnaq Kreutzmann
tupaarnaq@elitesport.gl
(+29)9323262
Mit forbund er ikke på listen
Forbund ikke på listen
uuforbund@teamdanmark.dk
(+45) 11111111
Parasport Danmark
AnneDorte Andersen
ada@parasport.dk
(+45) 21344424

Godkendelse beror altid på en individuel vurdering, men kræver som minimum:
 Potentiale til at opnå status som verdensklasseatlet
 En træningsmængde på 15 timer i ugen
 Dokumenteret kortsigtet og langsigtet planlægning
 Anvendelse af træningsdagbog

Parasport Danmark
Jonas Schmidt Christensen
jsc@parasport.dk
(+45) 21253058

Godkendelse beror altid på en individuel vurdering, men kræver som minimum:
 Potentiale til at opnå status som verdensklasseatlet
 En træningsmængde på 15 timer i ugen
 Dokumenteret kortsigtet og langsigtet planlægning
 Anvendelse af træningsdagbog

Rugby
Mikael Lai Rasmussen
mlr@rugby.dk
(+45) 60138225

Individuel vurdering  dog minimum bruttogruppe til ulandshold
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