Eliteprojekt 2018
Wingsuit Performance Flying
Vi ønsker at have elitespringere i DFU for at kunne tiltrække bredden, hverve talenterne og udvikle elitespringere på internationalt højt niveau.
Dette højner niveauet i Danmark, og er med til at fastholde vores springere i længere tid.
Eliten skal være rollemodeller for DFU’s medlemmer, og søge at udbrede deres viden og færdigheder for
deres disciplin.

Formålet med Wingsuit Performance eliteprojektet 2018 er, at få struktureret et allerede etableret projekt,
skabe synlighed og forhåbentlig kunne tiltrække springere til lignende talent- og breddeprojekter.

Krav til ansøgere: Indsendelse af ansøgning senest d. 4. september til SU@dfu.dk
Ansøgning skal indeholdende dit faldskærms CV, med minimum: navn, klub, år i sporten, antal spring, antal
wingsuit spring, resultater opnået i Wingsuit Performance Flying) og en motiveret ansøgning.
Ansøgning behøver ikke være på mere end et par linier, hvis du føler dit faldskærms CV siger det hele 

Krav til de udtagede springere på eliteprojektet:
‐

Være rollemodeller for de nye springere og være med til at udbrede Wingsuit sporten i Danmark

‐

Deltagelse i DM i Wingsuit Performance Flying

‐

Deltagelse som coach på DFU flocking arrangementer (i samarbejde med Wingsuit AU repræsentant)
og/eller oparbejdelse af Wingsuit udtjekker status

‐

Indsendelse af træningsplan samt bilag efter træningscamps til løbende udbetaling af støtte

Info om projektet:
‐

Der søges op til 5 performance springere (ligesom 2016 og 2017)

‐

DFU ydede et tilskud på 60.000 kr. i 2017, svarende til 12.000 kr. pr. person. Budgettet for 2018 er
under udarbejdelse – men forventes som minimum at være på samme beløb

‐

DFU sætter penge af til at sende 3 ud af de 5 elitespringere afsted til FAI kategori I konkurrence (VM
og World Cup – VM i 2018)

‐

De 5 udtagede springere har mulighed for at planlægge træning sammen, men frihed til at planlægge
alene, da disciplinen er individuel. Søger man dog at anvende en coach til dele af træningen,
anbefaler vi naturligvis til at deles om denne, for at nedbringe udgifterne

Man kan kun blive udtaget til projektet, hvis man har indsendt en ansøgning senest d. 4. september 2017 til
SU@dfu.dk
Spørgsmål modtages med glæde, på samme mailadresse 

