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Seniorlandsholdet
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Års-fee
Verdensklassegruppen

0,-

U23 og Elitegrupperne

9.000,-

Års-fee dækker samtlige udgifter for landsholdsgruppeløberne i forbindelse med landsholdsaktiviteter.
Interessetilkendegivelse fra løbere uden for landsholdsgrupperne
Løbere udenfor for landsholdsgrupperne der ønsker at blive taget i betragtning for deltagelse i nedenstående
træningsaktiviteter skal meddele sin interesse til landstrænerne på forhånd. Deadlines for respektive
aktiviteter findes nedenfor.
Ligeledes skal interesse for udtagelse til nedenstående konkurrencer som udgangspunkt meddeles
landstrænerne inden d. 1. februar 2019. Endelig deadline fremgår ud for den enkelte aktivitet. Aktuelle
udtagelseskriterier findes i dokumentet ”Seniorlandsholdsudtagelser 2019” på Landsholdets hjemmeside
under information.
Priser for åbne samlinger
I forbindelse med landsholdets åbne aktiviteter dækker løbere uden for landsholdsgrupperne alle udgifter i
forbindelse med aktiviteten. Nedenstående forventede omkostninger vil være gældende, og de opgivne beløb
er ”worst-case” pris for deltagelse.
Aktivitet
Sydsamling
4-17. februar
Alicante, Spanien og Evora,
Portugal
VM fortræningslejr
5-14. april
Østfold, Norge
VM fortræningslejr
3-14. juli + 21-29. juli.
Østfold, Norge

Deadline for henvendelse til landstrænerne
med ønske om deltagelse
15. december 2018

Forventet omkostning

1. februar 2019

5.000,- pr. person

Deltagelse er en forudsætning for VMdeltagelse.
Træningslejren er kun for VM-holdet

DOF betaler alle udgifter

8.600,- pr. person
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Priser for deltagelse i World Cup konkurrencer
Konkurrence

Deadline for henvendelse til landstræneren
med ønske om deltagelse
1. februar

World Cup 1-3 afd.
6-12. juni
Helsinki, Finland
VM og World Cup 4-6. afd.
1. februar
11-18. august
Sarpsborg, Norge
World Cup 7-9. afd.
1. februar
25-29. september
Basel, Schweiz
World Cup 10-12. afd.
1. februar
23-30. oktober
Guangzhou, Kina
(Priserne gælder for løbere udenfor DOFs elitegrupper).

Forventet omkostning
7.000,-

DOF betaler alle udgifter

6.800,-

9.600,-
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Elitecenter Orientering
Års-fee
Verdensklasse-, U23 og Elitegrupperne

0,-

”National Elite”

3.000,-

Juniorlandsholdet, samt ESAA løbere

0,-

Løbere optaget i DOFs Verdensklasse-, U23- eller Elitegrupper, som er en del af Elitecenter Orientering, betaler
ingen års-fee, denne er inkluderet i års-fee for landsholdsgruppen.
For løbere der er en del af Elitecenter Orientering og indplaceret som ”National Elite”, dækker års-fee alle
udgifter i forbindelse med daglig træning ved Elitecenter Orientering, samt elitecenterets aktiviteter og
træningslejre.
Løbere på juniorlandsholdet, samt ESAA løbere, deltager gratis i den daglige træning ved Elitecenter
Orientering. Deltagelse i træningslejre afregnes til kostpris.
Udenlandske løbere betaler års-fee og træningslejre til kostpris.
Priser for elitecenter træningslejre
Aktivitet
Elitecenterweekend
1-3. marts
Göteborg, Sverige
Elitecentertræningslejr
(Nordisk)
2-8. maj
Oslo, Norge
Elitecentertræningslejr
(WOC)
18-24. maj
Østjylland
Elitecentertræningslejr
(Sprint)
10-13. oktober
Middelfart

Deadline for henvendelse til landstrænerne
med ønske om deltagelse
1. februar

Forventet omkostning

1. februar

4.400,-

1. februar

Alle løbere bor hjemme, ingen udgift

1. februar

1.100,-

2.000,-

Side 3 af 5

Orientering

sport & natur

Dansk Orienterings-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby
(+45) 4196 9376 - dof@do-f.dk

- www.do-f.dk

Juniorlandsholdet
Års-fee
Juniorlandsholdet

9.000,-

Års-fee dækker samtlige udgifter for landsholdsgruppeløberne i forbindelse med landsholdsaktiviteter.
Priser for Wildcard samlinger
I forbindelse med juniorholdets aktiviteter kan der uddeles et antal ”wildcards”. Løbere der tildeles Wildcards
dækker alle udgifter i forbindelse med aktiviteten. Nedenstående forventede omkostninger vil være gældende,
og de opgivne beløb er ”worst-case” pris for deltagelse.
Aktivitet
Dato for udtagelse
Juniorsamling
12. juni
23-25. august
Skåne, Sverige
Juniortræningslejr
18. september
13-19. oktober
Slovenien/Kroatien
(Priserne gælder for løbere udenfor DOFs Juniorlandshold).

Forventet omkostning
2.200,- pr. person

5.600,- pr. person

Priser for deltagelse ved Junior-VM og Junior European Cup
DOFs landshold afholder alle omkostninger i forbindelse med deltagelse i Junior-VM. Deltagelse i Junior
European Cup vil være forbundsbetalt for Juniorlandsholdet. På baggrund af indspil fra klubeliteforum vil
overskydende pladser, mod fuld egenbetaling, blive fyldt op med ekstra løbere som viser acceptabelt niveau.
Konkurrence
Dato for udtagelse
Junior-VM (JWOC)
12. juni
4-13. juli
Silkeborg
Junior European Cup (JEC)
18. september
25–29. september
Ardèche, Frankrig
(Priserne gælder for løbere udenfor DOFs Juniorlandshold).

Forventet omkostning
DOF betaler alle udgifter

5.000,-
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Priser for deltagelse ved Ungdoms-EM (EYOC)
På baggrund af indspil fra klubeliteforum november 2016 vil overskydende pladser, mod fuld egenbetaling,
blive fyldt op med ekstra løbere som viser acceptabelt niveau.
Der vil være delvis egenbetaling for løbere i D/H 16.
Konkurrence
Dato for udtagelse
Ungdoms-EM (EYOC)
12. juni
26-30. juni
Grodno, Hviderusland
(Priserne gælder for løbere udenfor DOFs Juniorlandshold).

Forventet omkostning
D/H 16: 2.500,Ekstra pladser:
D/H 18: 5.000,-

Se mere information på landsholdets hjemmeside: http://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet
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