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Freefly	  Breddeprojekt	  2018	  
	  
Freefly	  aktivitetsudvalget	  (FF	  AU)	  inviterer	  til	  BREDDEPROJEKT	  2018	  i	  samarbejde	  med	  DFU.	  På	  
baggrund	  af	  successen	  med	  de	  sidste	  tre	  års	  Breddeprojekter,	  er	  det	  en	  fornøjelse	  at	  kunne	  
tilbyde	  endnu	  et	  breddeprojekt	  med	  masser	  af	  netværk	  og	  udvikling	  i	  freefly	  miljøet.	  
	  
Formålet	  med	  projektet	  er	  at	  skabe	  ambassadører	  for	  konkurrenceelementet	  i	  freefly,	  samt	  
udvikle	  den	  enkelte	  springer	  mod	  et	  højere	  niveau.	  Projektet	  vil	  skabe	  rammerne,	  for	  senere	  at	  
kunne	  deltage	  i	  	  A-‐rækken.	  
	  
Der	  vil	  i	  alt	  blive	  2	  hold	  á	  3	  personer.	  
Holdene	  vil	  som	  udgangspunkt	  være	  fordelt	  efter	  geografisk	  placering.	  	  
	  
Freefly-‐holdene	  kan	  bestå	  af	  etablerede	  hold	  og/eller	  individuelle	  deltagere.	  Holdene	  er	  ikke	  
klubfaste	  eller	  klubbaseret/orienterede.	  
Holdene	  kan	  træne	  frit	  i	  egne	  eller	  andre	  klubber	  eller	  på	  udlandsture.	  
Holdene	  koordinerer	  i	  samarbejde	  med	  en	  træner	  selv	  træningsplaner,	  som	  imødekommer	  
målene.	  
Der	  bliver	  udpeget	  en	  tovholder	  internt	  på	  hvert	  hold,	  som	  har	  kontakten	  med	  FF	  AU	  og	  DFU.	  
DFU	  støtter	  med	  10.000	  kr.	  pr.	  hold.	  For	  at	  udløse	  denne	  støtte,	  skal	  holde	  ydermere,	  selv	  
investere	  10.000	  kr.	  som	  hold.	  
	  
Forventninger	  til	  deltagere:	  
	  

• At	  være	  seriøs	  og	  fokuseret	  på	  at	  udvikle	  sig	  mest	  muligt	  inden	  for	  freefly.	  
• At	  være	  tjekket	  ud	  til	  head	  up	  ved	  ansøgningstidspunktet.	  
• At	  være	  interesseret	  i	  konkurrence	  elementet.	  
• At	  være	  åben	  for	  at	  springe	  med	  alle	  deltagere	  igennem	  hele	  perioden,	  for	  bedst	  mulig	  

udvikling	  både	  individuelt	  samt	  som	  hold.	  
• At	  planlægge	  en	  træningsplan.	  
• At	  i	  generelt	  omfang	  overholde	  den	  planlagte	  træningsplan.	  
• At	  hvert	  hold	  deltager	  i	  DFU	  open	  samt	  DM.	  
• At	  deltageren	  støtter	  op	  om	  freefly	  disciplinen	  og	  eksempelvis	  deltager	  til	  årsmøde.	  

	  
Hvis	  du/I	  kan	  svare	  ja	  til	  ovenstående,	  så	  er	  breddeprojektet	  lige	  noget	  for	  dig/jer.	  
	  
Der	  kan	  sendes	  ansøgning	  som	  hold	  eller	  individuel.	  	  

• Der	  er	  ikke	  krav	  om	  antal	  spring	  eller	  tunneltid,	  	  
• Det	  eneste	  direkte	  krav	  er	  head	  up	  udtjek	  ved	  ansøgningstidspunktet,	  interessen	  i	  at	  samle	  

freefly	  i	  Danmark	  og	  udvikle	  især	  sig	  selv	  i	  godt	  samarbejde	  med	  gruppen.	  
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Ansøgning	  skal	  minimum	  indeholde:	  
	  

• Navn,	  adresse,	  tlf.nr.,	  mail,	  klub,	  og	  billede	  
• Antal	  spring,	  antal	  FF	  spring,	  udtjeksdato	  til	  head	  up	  
• Tunneltid	  (timer)	  
• Evt.	  hold	  info	  (navne,	  hvor	  mange	  spring	  og	  tunneltid	  man	  har	  sammen,	  deltagelse	  i	  

tidligere	  DFU	  open	  og	  DM)	  
• Et	  skriv	  om	  mål	  og	  ambitioner	  for	  sig	  selv,	  evt	  holdet	  og	  freefly	  i	  Danmark	  (minimum	  ½	  

side)	  og	  hvorfor	  du	  skal	  med	  på	  projektet.	  
	  
Ansøgning	  sendes	  til	  Emma	  Haug,	  repræsentant	  FF	  AU,	  senest	  1.	  januar	  2018.	  Hvis	  det	  vurderes	  at	  
være	  nødvendigt,	  vil	  ansøgerne	  blive	  inviteret	  ind	  til	  en	  individuel	  personlig	  samtale,	  som	  vil	  blive	  
foretaget	  over	  skype.	  Interview	  tager	  ca.	  20	  min.	  pr.	  person.	  Herefter	  sammensættes	  et	  evt	  hold	  
ud	  fra	  engagement	  og	  niveau,	  samt	  springtekniske	  detaljer	  (vægt	  -‐>	  faldhastighed	  etc.),	  såfremt	  
der	  ansøges	  som	  enkeltperson.	  
	  
Alle	  ansøgere	  vil	  få	  besked	  senest	  15.	  januar	  2018,	  om	  de	  er	  blevet	  udtaget	  til	  projektet	  og	  
opdeling	  af	  et	  evt.	  hold.	  
	  
Yderligere	  spørgsmål	  eller	  information,	  Kontakt:	  
Emma	  Haug,	  AU	  FF,	  6087	  3032,	  emma.m.haug@gmail.com	  
Benjamiin	  Laudrup,	  SU	  FF,	  2218	  0273,	  benjalaud@gmail.com	  
	  


