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DFU Elitetrup 2022 
Sportsudvalget (SU) åbner hermed for ansøgninger til elitetrupper sæson 2022 
DFU ønsker en stærk og ambitiøs elite, som kan repræsentere Danmark i internationale konkurrencer og aktiviteter. Elite- 
og talentmiljøet skal være under konstant udvikling, og bidrage til at der skabes sammenhængskraft mellem dem og 
bredden, som afspejler DFUs vision om en rød tråd fra ”Rookie til rockstar”. 
Det forventes derfor, at atleterne har ambitioner om at dygtiggøre sig internationalt, og benytte de indsamlede 
kompetencer og erfaringer til at bidrage med at inspirere nye atleter, samt følger værdier og handlingsanvisninger, som er 
beskrevet i DFUs værdisæt for talent- og eliteudvikling. 
 
Disciplinelitetrupperne består ideelt af nedenstående antal springere: 

• Wingsuit – 4 pers. (heraf udvælges 3 landsholdsatleter) 

• Freefly eller Freestyle – 2 hold  

• FS – 2 hold af 5 pers. (heraf udvælges 4 landsholdsatleter og en videomand/kvinde) 

• Præc - 5 pers. som herefter udgør landsholdet 

• CP - 6 pers. (heraf udvælges 3 landsholdsatleter) 
 
Målet med elitetrupperne er 
- at udvikle landsholdsatleter til internationalt eliteniveau 
- at have kvalificerede atleter til at repræsentere Danmark ved internationale konkurrencer 
- at opbygge fremtidige trænerkompetencer hos rollemodeller for dansk talent- og eliteidræt 
- at udvikle disciplinen og øge konkurrencedeltagelsen 
- at bygge bro mellem bredde, talent og elite 
 
Økonomi og træning 
Der afholdes et planlagt antal obligatoriske Kraftcentertræninger, hvor træningsbetingelserne for seriøs elitetræning inden 
for disciplinerne vil være sikret. På Kraftcentertræningerne vil landstræneren og eventuelle sportslige eksperter være til 
stede, så atleterne får størst muligt udbytte af Kraftcentertræningsweekenderne (læs mere om Kraftcentertræningerne i 
bilag 1.) 
Sportsudvalget dækker 50% af udgifterne til træningsudgifter og evt. ekstra coaching op til det afsatte beløb (se bilag 1). 
Yderligere kan træningsstøtten benyttes til dækning af udgifter til transport og overnatning, hvis atleten/ holdet har mere 
end 100 km til træningslokationen. 
 
Som Eliteatlet er det et krav at du: 

• Efterlever værdisættet i talent- og eliteudvikling i DFU (bilag 3) 

• Er ambitiøs og seriøs i din/ jeres udvikling, og overordnet set overholder den træningsplan, der er udarbejdet og 
godkendt i samarbejde med Sportsmanageren og Landstræneren. 

• Deltager i det nationale mesterskab i din disciplin 

• Deltager i de obligatoriske Kraftcentertræninger (se datoerne i bilag 1) 

• Bidrager med video og fotos der viser din/ jeres træning, som kan benyttes på DFUs sociale platforme 
 
Din ansøgning skal, som hold eller individuel atlet, sendes til Sportsmanager Nikolaj Larsen på NNL@DFU.dk, med 
Sportsudvalgsformand Anders Krabbenhøft SU-formand@DFU.dk på CC. 
Ansøgningen skal indeholde følgende punkter: 

• Navn, tlf.nr., mail og klub 

• Eventuelt faldskærms CV 

• Motiveret ansøgning om personlige mål og ambitioner som atlet/ hold, herunder; 
o Sportslig erfaring (Beskrivelse af dit niveau, udvikling de seneste sæsoner og dit sportslige potentiale) 
o Skærm der springes med (kun ved CP ansøgninger) / Wingsuit der konkurreres med (kun ved Wingsuit 

ansøgninger) 
o Sportslige bedrifter (Placeringer ved nationale og internationale konkurrencer de sidste 3 år) 

Deadline for ansøgning: d. 8. december 2021, og Deadline for udtagelse: d. 22. december 2021 – Udvælgelseskriterier 
(bilag 2) 
Med venlig hilsen 

Sportsudvalget  
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Bilag 1: Kraftcentertræninger 
Kraftcenter i fritfaldsdiscipliner - FDK 
Beskrivelse af koncept 
DFU kraftcentre bliver unionens nationale sportslige hovedsæder, hvor sportens talent- og eliteudvikling foretages, og er en 
del af Sportsudvalgets udvikling af DFU’s Talent- og elitestrategi. På kraftcentertræningsweekenderne vil eliteatleterne 
blive prioriteret, landstræneren vil være til stede, der vil være pakkere, og atleterne/holdene tilbydes teamrooms og 
forplejning. 
Datoer for obligatoriske træninger og konkurrence i WS, Freefly/Freestyle og FS 4-way: 

1. Kraftcentertræningsweekend 11.05 – 15.05 (uge 19) 
2. Kraftcentertræningsweekend 29.06 – 03.07 (uge 26) 
DM i Fritfald – (uge og placering forventes på plads senest medio december)  

 
Økonomi 
DFU støtter fritfaldseliteatleter med en personlig træningsstøtte på op til 15.000 kr., og adgang til disciplinens landstræner 
og eventuelle sportslige eksperter. Støtten udbetales til atleten/holdet efter deltagelsen ved DM i fritfald. 
 

Kraftcenter i skærmflyvningsdiscipliner – NJFK + diverse klubber (se under præcision) 
Beskrivelse af koncept 
DFU kraftcentre bliver unionens nationale sportslige hovedsæder, hvor sportens talent og eliteudvikling foretages, og er en 
del af Sportsudvalgets udvikling af DFU’s Talent- og elitestrategi. På kraftcentertræningsweekenderne vil eliteatleterne 
blive prioriteret, landstræneren vil være til stede, der vil være banebygger, og atleterne/holdene tilbydes forplejning. 
Datoer for obligatoriske træninger og konkurrence i: 
 Præcision afvikles på forskellige lokationer for at bringe disciplinen tættere på nye springere: 

1. NJFK 01.04 - 03.04 
2. Aversi 08.04 - 10.04 
3. Varde 06.05 - 08.05 
4. NFK 09.09 - 11.09 
5. DM i Præcision i Aalborg ifm. DIF’s DM ugen (uge 25) - Alternativ DM - uge 23 (Oksbøl lejren) 

 
 Canopy Piloting i NJFK (onsdag kl. 9 - lørdag kl. 12): 

1. Kraftcentertræningsweekend 20.04 – 23.04 
2. Kraftcentertræningsweekend 11.05 – 14.05 
3. Kraftcentertræningsweekend 08.06 – 11.06 
4. DM i Canopy Piloting 26.-28. august 

 
Økonomi 
DFU støtter skærmflyvningseliteatleter med en personlig træningsstøtte på op til 10.000kr., og adgang til disciplinens 
landstræner og evt. sportslige eksperter. Støtten udbetales til atleten / holdet efter deltagelsen ved DM i disciplinen. 
 

Bilag 2: Udvælgelseskriterier 
Udvælgelsen af elitetrupper (hold og atleter) besluttes i Sportsudvalget og sker på baggrund af nedenstående 
udtagelseskriterier; 

• Kvaliteten af den motiverede ansøgning, ambitioner og udviklingsmål 

• Atletens / holdets niveau (præstationer, udvikling de seneste 3. sæsoner og sportslige potentiale) 

• Atletens historik (samarbejdsevner, overholdelse af tidligere krav, sportslig seriøsitet o.l.) 

• Atleten som ideal (generel adfærd og fremtoning, bidrag til unionen og bredden o.l.) 
 
Landsholdet er en del af den samlede elitetrup og udpeges også inden d.4. november. De resterende eliteatleter i 
elitetrupperne vil blive inkluderet på landsholdene, hvis udtagne landsholdsspringere trækker sig eller misligholder aftalen 
med DFU. Træninger, krav og økonomi er ens for elitetruppen, uanset om man er landsholdsatlet eller ej. 
 

Bilag 3: Værdisæt for talent- og eliteudvikling i DFU 
Følg linket her til DFU’s Værdisæt for talent- og eliteudvikling 

https://dfu.dk/sites/default/files/dfus_vaerdisaet_for_talent-_og_elitearbejdet.pdf

