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FORMÅL & HENSIGT

DKF vil udvikle træningsmiljøer, hvis strukturer, kulturer og metoder sikrer, at Danmark

kontinuerligt vinder medaljer ved internationale mesterskaber.

Vi vil udvikle skalerbare træningsmiljøer som spænder fra det begyndende talentarbejde i klubben

over kraftcenter til dagligdagen på elitecentret. Vi ønsker kontinuerligt at styrke trænere og atleters

faglige niveau og kompetencer for at sikre træningsmiljøer af høj kvalitet. Hos os skal hele atleten

være i centrum. Vi hjælper atleter med mere end blot træning, kost og mentale færdigheder. Vi

ønsker at styrke hele atleten lige fra det begyndende talentarbejde til karrierestigen efter den

professionelle karriere.

Olympiske program Paris 2024

QUOTAS

MEN'S EVENTS WOMEN'S EVENTS
M W T

118 118 236 5 Kayak Single (MK1) 1,000m 5 Kayak Single (WK1) 500m

Kayak Double (MK2) 500m Kayak Double (WK2) 500m

Kayak Four (MK4) 500m Kayak Four (WK4) 500m

Canoe Single (MC1) 1,000m Canoe Single (WC1) 200m

Canoe Double (MC2) 500m Canoe Double (WC2) 500m

Trenden hvis vi tolker på kongres diskussioner og internationale nøglepersoners holdninger peger

på at 500m kan blive den eneste distance. Det kan allerede være situationen i  LA i 2028.
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Elite og Kraftcenter struktur 3.0

På baggrund af de tidligere beskrevet udfordringer som DKF ser ved den nuværende struktur, vil

der i følgende afsnit blive beskrevet en omstrukturering af den nuværende KC struktur.

Som en del af den nye KC struktur vil arbejdet med de bedste 17 år + atleter blive rykket over på to

regionale elitecentre som vil blive drevet af DKF med en ansat træner i hvert center. Under dette

niveau vil der være fire - seks kraftcentre som vil fortsætte med atleter i alderen fra 14 - 20 år som

vi kender det i dag. Der vil være 2-3 kraftcentre i Vest Danmark og 2-3 centre i Øst Danmark.

Bemærk at regionale elitecentre og kraftcentre kan være placeret samme sted geografisk, men vil

være adskilt ved at DKF driver elitecentre og klubber driver kraftcentre (økonomisk støttet af

DKF), som det er i den nuværende Kraftcenter struktur. Den direkte ledelse og instruksbeføjelse af
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trænerne på EC øst og EC vest vurderes som afgørende for at opnå det næste niveau af den

nødvendig professionalisme. EC øst og EC skal arbejde for at indgå i tæt samarbejde med

kommunale og regionale elite-indsatser (fx elitekommuner) med henblik på at kunne supporterer

atleter og trænere.

Den samlede atletbase på EC Bagsværd, EC øst og EC vest forventes at være på ca. 50 stk 17+

atletere fra Verdenklasse til Bruttogruppe. På EC bagsværd vil der blive arbejdet med distancer der

er på Paris programmet mens Øst og Vest vil supplerer Bagsværd men med fokus på 500m Det er

hensigten at kunne have 4 kajakker i U18 U23 Senior med mulighed for intern konkurrence i hver

aldersgruppe. På sigt skal dette også gælde kano, når niveauet er udviklet til dette.

Der skal være en rød tråd mellem EC, regionale EC og KC men der skal være mulighed for lokale

tilpasninger. Atlet-tilbuddet skal tilpasse hvert niveau og der skal således være sammenhæng men

ikke ens tilbud for den nye EC vest atlet der måske skal satse på en elitekarrierer og en atlet der

måske har færdiggjort uddannelse og tilbragt mange år på EC Bagsværd. Med andre ord tilpasses

tilbuddet både alder, geografi og behov så de ikke alene er baseret på en inde/ude logik. Det bliver

en form for trappemodel med atleten i centrum. Her vil individuelle hensyn også kunne betyde at en

atlet indgå på et regionalt EC mens en anden atlet med tilsvarende niveau placeres på Bagvsærd.

Samarbejde med TD

Samarbejde med TD eksperter og struktur er et grundlæggende vilkår og metode. Det samlede

ressourceforbrug skal naturligvis tilpasses TD samlede situation. Her Skal EC Bagsværd fungerer

som spydspids. Når der i Masterplanen således står “Udviklingsmålet er rettet mod atleterne på EC

Bagsværd” er det således et udtryk for en prioritering. I det omfang at metoden og / ellers ressourcer

rækker dertil skal de indsatser det er muligt at gennemføre også i skaleret omfang etableres på EC

øst og EC vest.
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Eliteafdelingen Stab oversigt

På baggrund af de beskrevet udfordringer vil der i dette afsnit blive beskrevet en fremtidig struktur

for Eliteafdelingen i DKF. Dette indbærer en ny struktur, samt en beskrivelse af arbejdsopgaver for

staben.

Sportschef 100%
● Ledelse af stab center og nationalt.

○ personaleansvar for Landstræner, EC Øst & Vest trænere og Sports Administrator,
Talentchef.

○ evt. maraton koordinator og kajakpolosportschef samarbejde
○ udvikling af træningskultur (holdet og individuelt).
○ udvikling af værdier og linje samlet for DKF, EC, Ø/V, KC og Klubber.

● Daglig ledelse på EC.
○ samarbejde med TD.
○ kontakt med diverse eksperter, fysio, psyko, ernæring etc.
○ udarbejdelse af masterplan i samarbejde med Trænerteamet, Sports administrator og
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Landsholds og eliteansvarlige/formanden i DKF.
○ udarbejdelse af udtagelseskriterier sammen med landstrænere
○ udtagelser i samarbejde med landstrænere.

● Samarbejdsaftaler atleter.
○ udviklingsplaner / Atleten i centrum for den enkelte.
○ overordnet plan for den samlede gruppe, overordnet mål og retning for den samlede

retning og trænings linje på EC, Øst/vest og KC.
○ tilstedeværelse / observation ved udvalgte danske stævner

● Samarbejde med bestyrelsen.
○ løbende møder med landsholds og eliteansvarlig.
○ deltagelse i DKF personalemøder, og indgå som en aktiv del af DKF

personalegruppe.
○ strategiske økonomistyring / budgetansvarlig

● Kommunikation indad.
○ daglig kommunikation med atleter og trænere.

● Kommunikation udad
○ udarbejdelse af udtagelseskriterier med input fra landstrænere m,fl
○ udarbejdelse af udtagelser med med input fra landstrænere og staben.
○ presseoplæg
○ input til fundraising og projektansøgninger

Sports Administrator 100%
● økonomibistand.

○ detail budgettering for alle elite aktiviteter, samt økonomisk opfølgning løbende,
betaling af regninger.

● input til masterplan og delprojekter
● assisterer sportschefen i arbejdet med TD og DIF.

○ oplæg til dele masterplan
○ ansøgninger og projektbeskrivelser
○ fundraising

● Facility management.
○ trailere og biler.
○ stævne udstyr.
○ bådpark.
○ lejligheder / atlet indkvartering
○ Skovalleen 40

● Logistik v. events.
○ bådtransport.
○ fly og transfer booking.
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○ logistik assistance vdr OL deltagelse.
● Planlægning af træningslejre.

○ for EC, Ø/V.
○ for U23.
○ for senior

■ alle i samarbejde med SC og trænere
● Rekruttering af assisterende trænere / hjælpere til U-landsholds aktiviteter.
● administrativ support for andre landshold.
● kommunikationsbistand sportschefen og talentchef

○ udtagelse, tilmelding, optagelse etc.
● udarbejdelse af analyser omkring talent og elite arbejdet i DKF.
● beskrivelse og optimering af processer omkring landshold.

Cheflandstræner 100%
● træningsplanlægning for de forskellige atlet grupper.

○ Uddelegering af træningsplanlægning til landstrænere under guidning.
● facilitering af den daglige træning med individuelt ansvarsområder.

○ arbejdsfordeling mellem trænere i relevante grupper (ex. Herre/dame,
Mandskab/ener, 500m/1000m etc.).

○ tilstedeværelse / observation ved udvalgte danske stævner
● Cheflandstræner ved internationale stævner.

○ WC, EM, VM og OL.
● Kan indgå som U23 landstræner afhængig af holdets sammensætning ved UEM og UVM.

○ ledelse af evt assistenttræner ved mesterskaber.
● Samarbejde med Team Danmark eksperter (fysio, fysisk træner, idræts psyk, analytiker,

ernæring etc,).
● drift af ECs bådpark.
● individuelle samtaler med atleter.

○ månedlige samtale med evaluering og videre udvikling.
● udarbejde og vedligeholde rød tråd for træning på alle EC niveauer og med kobling til KC

og klub..

Landstræner 100%
● træningsplanlægning på supplerende niveau for de tildelte atleter grupper.
● daglige træning med individuelt ansvarsområder.
● tilstedeværelse / observation ved udvalgte danske stævner
● landstræner ved internationale stævner.

○ WC, EM, VM og OL.
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● evt. U23 landstræner afhængig af den specifikke atletgruppe ved UEM og UVM.
● samarbejde med udvalgte Team Danmark eksperter (fysio, fysisk træner, idræspsyk,

analytiker, ernæring etc,).
● individuelle samtaler med tildelte atleter.

○ månedlige samtale med evaluering og videre udvikling.
● assistere EC øst og vest trænere i udvikling af talenter.

Talentchef 50%
● samarbejde og udvikle med trænere på EC og KV
● udvikling KC og EC vest.

○ tilpasning ad rød tråd til talentarbejdet
○ opfølgning på udviklingspunkter.
○ træner udviklingsplaner.

● landstræner eller koordinering af landstræner for U16 og U18.
○ ledelse af assisterende landstrænere.

● udarbejdelse af analyser omkring talentudvikling.
● assistere EC vest trænere i udvikling af talenter.
● samarbejde med udviklingsteam om

○ udvikling af B&U kano og kajak
○ rekruttering
○ sportslige tilpasninger fx konkurrenceformater

Stillingen er tænkt kombineret med EC øst trænerrollen. Det er muligt på grund af det geografiske
sammenfald. Det forudsætter dog at nogle af de opgaver der i 2017-2021 var hos talentchefen
omplaceres.

EC øst (50%) og vest træner (80%)
● daglig træning af 17 år + grupperne i Øst- og Vest Danmark.

○ træningsplanlægning, sæsonplanlægning.
● samarbejde med lokale kc og klubber.

○ konsulent omkring træningsplanlægning.
● landstræner for U16 og U18 ved events og samlinger (når relevant i samarbejde med

talentchef.)
● individuelle samtaler med atleter.

○ samtale hver eller hver anden måned for at evaluere den foregående periode og
fastlægge ny udviklingsmål.

● monitorering af talenter fra omkringliggende klubber og KC.
● samarbejde med EC trænere og talentchef om udvikling af talenter og trænere.
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Værdiproces og kulturændring
Genoptage proces om værdier og kultur, der tager afsæt i det daglige ledelsesarbejde på EC og skal

afspejle sig i træningsmiljøet. Vi skal se effekt af værdierne og vilje til at lykkes med at arbejde med

det i dagligdagen. Der skal sikre at trivsel blandt alle indplacerede atleter og det skal kunnes ses i

den daglige adfærd / opleves på EC.

Der skal arbejdes mere med individuelle samtaler med atleterne og dokumenterer hvordan er det

gjort samt og sikre opfølgning (en del af Atleten i centrum / Excel opfølgningsredskab o.l.).

Det nye etiske kodeks skal være kendt og arbejdet med i både EC og KC herunder indgå som en del

af  KC aftaler. Alle atleter skal i atlet aftalerne gøre opmærksom på det etiske kodeks og på

whistleblower ordning. Ansatte i DKF eliteorganisation skal kende og forstå etisk kodeks og have

mulighed for sparring herom med nærmeste leder.

Udenfor DKF - TD samarbejdet

Marathon team

● Sæsonplanlægning for Marathon landsholdet.
● udarbejdelse af udtagelseskriterier i samarbejde med Sports administrator og sportschef.
● Udtagelse af marathon landshold.
● Rekruttering af hjælpere omkring marathon landsholdet.
● Afholdelse af træningsweekender frem imod mesterskaber.

Polo team

● Beskrivelse af udtagelseskriteter.
● Udtagelse af landshold.
● Rekruttering af landstrænere.
● Planlægning af deltagelse ved mesterskaber.
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