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DKF præsenterer ny elitestruktur til fremtidens vækst 
2022 – 2028 
 
 
I DKF ønsker vi at fastholde vores centrale position på højeste internationale niveau som 
eliteforbund. Derfor præsenteres i dag en ny struktur for DKF’s elitearbejde i forbindelse med 
fremtidens vækst. Der er tale om en ny elitestruktur, strategi, kultur samt nye prioriteringer, der 
bygger på eksisterende gode erfaringer fra EC, KC og klubber. 
     DKF’s ambition er at etablere verdens bedste træningsmiljø, og gennem en endnu stærkere 
organisation, i samarbejde med Team Danmark (TD), at fokusere på talentudvikling, fastholdelse 
af atleter og danne en eliteudviklingstrup med stort potentiale. 
 
 
EC og EC Øst/-Vest vil blive den nye model, der skal igangsætte DKF’s strategi 2022 – 2028 om at 
skabe verdens bedste træningsmiljø med fokus på en ny trænings- og mandskabskultur. Vi vil 
fortsætte arbejdet med det dobbelte perspektiv og atleten i centrum, men ønsker at øge vores 
trænerkompetencer, skabe en ens linje og sikre fælles fokus på kvalitet og udvikling af vores 
elitearbejde. Vi gør op med nuværende tænkning og struktur, og skaber synergier mellem alle 
landets bedste trænere og atleter ved at skabe et træningsmiljø på tværs af Danmark. 
     Omstruktureringen indebærer bl.a. etablering af et elitecentersystem med fælles ledelse af EC 
på Skovalléen og to nye elitecentre: EC Øst og EC Vest. Etableringen af en ny organisering med 
fælles ledelse og struktur på tværs af landet, skal sikre et fælles udviklingsniveau, en fælles 
træningskultur og bruttolandsholdstrup omkring mandskabsroning. EC Øst og -Vest bygger videre 
på de gode erfaringer, der er opnået i KC-systemet. 
 
 
Den nye struktur er en ambitiøs strategi og organisering med fokus på at bringe DKF’s landshold 
og elite mod OL-medaljer i 2024 og 2028, dette i samarbejde med TD, Salling Fondene m.fl. 
 
 
Hvis vi skal leve op til vores egne ambitioner, kræver det, at vi har den rigtige struktur, der frigør 
ressourcer, så vi kan investere i nye initiativer og skabe attraktive rammer for fremtidens atleter. 
Det betyder desværre, at vi må sige farvel til gode kolleger på tværs af organisationen. Det 
vurderes afgørende for fremtiden og væksten, at vi tager denne opgave seriøst og tør udfordre os 
selv. 
     DKF’s landshold og elite, har i mange år været båret af udviklingen i kraftcentersystemet, der 
fortsat skal danne basis for udvikling og professionalisering af klubbernes talentudvikling.  
Vi fokuserer nu benhårdt på de bådklasser, som skaber de største muligheder og værdi for DKF, 
klubber og TD. De ressourcer, som omstruktureringen frigør, skal investeres i en ny organisering 
der sikrer udvikling og fastholdelse af eliten og nye initiativer. 
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Blandt initiativerne i den nye struktur skal nævnes: 

• Implementering og ansættelse af ny sportschef, cheflandstræner og landstræner 
iværksættes primo november 2021 med ønsket opstart januar 2022. 

 
• En ny EC-struktur, der sikrer det dobbelte perspektiv og atleten- og træningsmiljøet i 

centrum, med et EC på Bagsværd og EC Vest i Silkeborg og EC Øst på Bagsværd/ved 
radiobugten.  
 

• Der bliver ansat en landsholdstræner på alle 3 lokationer, der ledes og organiseres 
sammen af den nye sportschef og den nye cheflandstræner. 

 
• DKF etablerer en ny landsdækkende model, der skal sikre regionalt elitemiljø for at udvikle 

og fastholde atleter i centrum. 
     DKF Elite skaber en ny trænerstruktur med fire til fem overordnede roller med hver 
deres landstræner. Det drejer sig om cheflandstræneren, EC Øst træner og udviklingschef. 
EC Vest landstræner og vest maraton indsats på Kraftcenter Silkeborg. Strukturen sikrer, at 
DKF’s landtrænere arbejder endnu tættere sammen efter samme model, kultur og 
træningsfilosofi for at opnå vores strategimål om at skabe ”Verdens bedste træningsmiljø”. 

 
• DKF implementerer en ny struktur som en del af ”Verdens bedste træningsmiljø”. Desuden 

implementeres en ny mandskabskultur, der vil øge udviklingen af en ny 
bruttolandsholdstrup, skabe højere kvalitet og ny træningsfokus på tværs af DKF EC, 
Øst/Vest og KC. 

DKF’s landstrænere samles i én organisatorisk enhed, så DKF bliver i stand til at udvikle 
hele paletten af discipliner og skabe fokus på mandskabstræning og træningskultur både i 
Vest- og Østdanmark. 

 
• DKF lancerede i 2019, Atleten i centrum, en helt ny tilgang til atletarbejdet, der også skaber 

en ny platform og som benyttes til øget fokus - atleten i centrum skal udvikles til version 2.0 
hvor hele holdet og træningsmiljøet skal med i centrum. 

 
• DKF ønsker at udbygger samarbejdet med TD elitekommuner og øger derved 

sammenhængskraft. 
 
 
Vedlagt findes link til kort organisationsbeskrivelse, udtagelse af atleter til EC, EC øst og Vest 
følger når indstillinger til Team Danmark er godkendt. Om kort tid offentliggøres midlertidige 
træningsgrupper.  
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Der vil i den kommende periode blive arbejdet med ansættelse af et nyt træner set-up, atlet 
evaluering af 2021, atlet introduktion af ny struktur, ledelses workshop m.v. 
 
 
Såfremt der spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til Christian Jacobsen eller Rolf Martin 
Sørensen. 
 
  
Med venlig hilsen 
Rolf Martin Sørensen  
Landshold og eliteansvarlig 
rms@kano-kajak.dk 


