Aarhus, februar 2021

Organiseringen af elitearbejdet struktureres som beskrevet i det nedenstående for at få en bedre
politisk forankring af elitearbejdet gennem klare ansvarsfordeling mellem eliteudvalget, den
sportslige ledelse og hovedbestyrelsen. Samt sikre en større forankring til klubberne, og at atleterne
får en tydeligere rolle og medbestemmelse i organiseringen af elitearbejdet. Struktureringen skal
skabe en transparent og tydelig organisation baseret på god dialog og samarbejde internt og tydelig
kommunikation eksternt, og som er inddragende overfor alle, der kan og vil bidrage til elitearbejdet i
DOF.
Eliteudvalget skal virke som et koordinerende og rådgivende udvalg, der skal holde snor i, at DOF’s
Eliteplan og politikker på eliteområdet overholdes, samt være et udvalg, der har ansvar for de
indsatser, der er beskrevet i Eliteplanen, og som ikke ligger under den sportslige ledelse. Endvidere
for at sikre forankring af elitearbejdet med klubberne ved at inddrage og afholde møder i regi af
eliteklubforum.
Eliteudvalget:
● Har ansvaret for at initiere og koordinere de indsatser inden for fod- og MTB-orientering, der
er beskrevet i Eliteplanen, og som ikke ligger under den sportslige ledelse.
● Skal fungere som bindeled mellem klubber og den sportslige ledelse i DOF i kraft af afholdelse
af eliteklubforum 2-3 gange om året.
● Inddrage eliteklubforum som et sparrings- og høringsorgan.
● Overvåge at Eliteplanen og politikker på eliteområdet overholdes.
● Koordinere det frivillige arbejde i DOF’s eliteorganisation med henblik på at udføre DOF’s
Eliteplan.
● Koordinere med og rådgive den sportslige ledelse, hovedbestyrelsen og direktøren.
● Sammen med den sportslige ledelse undersøge mulighederne for at involvere de yngste
eliteatleter i den organisatoriske del af elitearbejdet, så de unge atleter fremover kan give
deres input til elitearbejdet i DOF i en arena, hvor de føler sig set og hørt.
Eliteudvalget består af:
● Formand (valgt på DOF repræsentantskabsmøde).
o Sidder med i Team Danmark styregruppen.
o Kontaktperson til hovedbestyrelsen.
o Kontaktperson til den sportslig ledelse.
● 5 - 7 medlemmer (valgt af Eliteklubforum).
o Medlemmerne skal have kompetencer indenfor eliteidræt.
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o Medlemmerne skal påtage sig minimum en af nedenstående ansvarsopgaver:
▪ Udvalgsadministration.
▪ Møder, informationer på web mv.
▪ Udtagelseskoordinator.
▪ Ansvarlig for, at udtagelsespolitikken følges af den sportslige ledelse, samt
sparring med den sportslige ledelse om udtagelseskriterier.
▪ Kommunikation.
▪ Ansvarlig for kommunikation angående DOF’s elitearbejde, herunder
koordinering med DOF’s kommunikationskonsulent, trænere, ledere og
skribenter.
▪ Ranglisteløb og konkurrencer.
▪ Ansvarlig for ranglisteprogrammet og dialog med Stævne- og
Reglementsudvalget om et godt konkurrenceudbud. Herudover ansvarlig for
sponsorer for ranglisterne.
▪ Koordinering af frivillige og beskrivelser af opgaver.
Derudover er følgende funktioner tilknyttet Eliteudvalget:
● Den sportslige ledelse.
o Skal inviteres til Eliteudvalgsmøder, når der er punkter, der vedrører deres
arbejdsopgaver.
o Modtager dagsorden til og referater fra alle Eliteudvalgets møder, så der er mulighed
for at komme med input til Eliteudvalget.
o Sidder med i Team Danmark arbejdsgruppe og styregruppe.
● Atletrepræsentanterne fra fod-O hhv. MTBO.
o Inviteres til møderne i Eliteudvalget, men har ikke mødepligt.
o Fod-O repræsentanter sidder med i Team Danmark arbejdsgruppen og styregruppen.
o Inviteres til et årligt evalueringsmøde med DOF’s direktør og hovedbestyrelsens
eliteansvarlige.
o Kan af den sportslige ledelse blive bedt om at facilitere en høringsproces blandt
atleterne, enten internt i landsholdsgrupperne eller en bredere høring af eliteatleter i
Danmark.
● Hovedbestyrelsens kontaktperson.
o Vælges af hovedbestyrelsen.
o Inviteres til møder i eliteudvalget og eliteklubforum.
o Sidder med i Team Danmark styregruppen

Eliteudvalget mødes 3-5 gange årligt, og afholder eliteklubforum 2-3 gange om året. På det første
eliteklubforum hvert år er der valg af evt. nye medlemmer til eliteudvalget.

