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Eliteorientering på internationalt niveau er ressourcekrævende, og Dansk Orientering modtager årligt en betydelig
økonomisk støtte fra Team Danmark. Støtten fra Team Danmark udgør i 2021 kr. 2.000.000,- og suppleres af ca. kr.
2.050.000,- fra DOF, heraf ca. kr. 500.000,- i deltagerbetaling. Det samlede elitebudget på ca. kr. 4.050.000,- omfatter
alle landsholdsaktiviteter, Elitecenter Orientering og Talentcentrene.
Prioriteringer i elitebudgettet er aftalt med Team Danmark ud fra en sportslig prioritering med fokus på præstation til
VM/EM, samt talentudvikling.
Landsholdene ønsker at give mange løbere mulighed for træning og inspiration og forsøger derfor at holde
omkostninger i forbindelse med alle aktiviteter så lave som muligt. Niveauet for deltagerbetaling i dette dokument er
baseret på de forventede omkostninger, og den oplyste pris er ”worst-case”, dvs. at der kun bliver opkrævet
deltagerbetaling for de faktiske udgifter og aldrig mere end udmeldt.
Deltagerbetaling opkræves altid via løberens klub. Dette er aftalt med DOFs hovedbestyrelse.

I arbejdet med Eliteplan 2021-2024 er der nedsat en finansieringsarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har lavet nogle
principper for deltagerbetalingen, som er fulgt i budget 2022. Principperne er:
Årsfee til landsholdsgrupper
•
•
•
•

Årsfee dækker atletens deltagelse i en landsholdsgruppe, inkl. træneropfølgning, rejseaktiviteter mv.
Årsfee opkræves hos atletens klub.
Årsfee fastsættes årligt, inden det pågældende år starter.
Årsfee er fast, og reduceres ikke, uanset aflysning af rejseaktiviteter grundet f.eks. Covid-19.

Deltagerbetaling på aktiviteter
•
•
•
•

På landsholdsaktiviteter, hvor der er deltagerbetaling for nogle eller alle løbere, skal der i starten af året
fastsættes en maks. pris for aktiviteten. Opkrævningen for aktiviteten overstiger ikke den fastsatte maks. pris.
Der skal afregnes til kostpris, såfremt aktiviteten ender med at være billigere end forventet.
Ved opkrævning sendes en faktura til deltagende løbers klub. Med fakturaen sendes et turregnskab.
Der opkræves ikke deltagerbetaling til WOC, EOC, World Cups og JWOC.

Sportschef
Anders Hav Bachhausen
+45 6178 3576
ab@do-f.dk
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DOFs landshold afholder alle omkostninger i forbindelse med deltagelse i JWOC.
Konkurrence
EYOC
30/6-4/7
Salgótarjan, Ungarn
Junior European Cup (JEC)
29/9-3/10
Harz, Tyskland

Maks. pris
Kr. 2.500,Delvis egenbetaling
Kr. 5.500,Fuld egenbetaling

Betalingen for U18 aktiviteter sker halvårligt, den halvårlige pris er kr. 3000,- pr. løber. Deltagerbetalingen reduceres
dog til halvdelen, hvis deltagerne ikke deltager på begge halvårlige samlinger.
Aktivitet
U18-samling
25/2-27/2
Danmark
U18-samling
25/5-29/5
Sverige
U18-samling
16/9-18/9
Danmark
U18-samling
25/11-27/11
Danmark

Deltagerbetaling
Indgår i den halvårlige fee på kr.
3000,Indgår i den halvårlige fee på kr.
3000,Indgår i den halvårlige fee på kr.
3000,Indgår i den halvårlige fee på kr.
3000,-

Deltagerne kan deltage i træningsoplægget, men organiserer resten selv, gerne med hjælp fra klubberne.
Aktivitet
Sydsamling (17-20 år)
12/2-20/2
Aguiar de Beira, Portugal
JWOC 2023 samling (15-19 år)
Uge 42 (præcise datoer meldes ud senere)
Rumænien

Deltagerbetaling
Fuld egenbetaling og
selvorganisering af
transport/overnatning/mad
Fuld egenbetaling og
selvorganisering af
transport/overnatning/mad
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DOFs landshold afholder alle omkostninger i forbindelse med deltagelse i WOC, EOC, World Cup runder og World
Games.
Konkurrence
WUOC
15/8-22/8
Biel, Schweiz
(Der vil ikke være trænere med på denne tur)

Maks. pris
Kr. 10.000,Fuld egenbetaling

Verdensklassegruppen

Kr. 9,000,-

Elitegruppen

Kr. 9.000,-

U23-gruppen

Kr. 7.500,-

Årsfee dækker samtlige udgifter for løbere i Verdensklasse-, Elite- og U23-gruppen i forbindelse med
landsholdsaktiviteter.
Aktivitet
Sydsamling
12/2-20/2
Aguiar de Beira, Portugal

Maks. pris
Kr. 1500,Delvis egenbetaling

Der kan udtages wildcards (fra 19- år) til følgende træningssamlinger, hvor der er fuld egenbetaling.
Aktivitet
Opstartssamling
6/1-9/1
Nordjylland
Sydsamling
12/2-20/2
Aguiar de Beira, Portugal
Landsholdssamling
16/3-20/3
Sønderjylland
Landsholdssamling
16/4-21/4
Midtjylland

Maks. pris
Kr. 2.400,Fuld egenbetaling
Kr. 7.500,Fuld egenbetaling
Kr. 2.800,Fuld egenbetaling
Kr. 3.400,Fuld egenbetaling
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WOC 2023 samling
28/9-9/10
Schweiz

Kr. 12.000,Fuld egenbetaling

Verdensklasse-, Elite- og U23-gruppe

Kr. 0,-

EC-løbere

Kr. 3.000,(halvårlig opkrævning på kr. 1.500,-)

Løbere i DOFs Verdensklasse-, Elite- eller U23-gruppe betaler ikke årsfee for Elitecenter Orientering, denne er
inkluderet i årsfee for landsholdsgrupperne.
For løbere, der er en del af Elitecenter Orientering dækker årsfee alle udgifter i forbindelse med daglig træning ved
Elitecenter Orientering, samt tilgang til Elitecenterets tilbud.

