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Overordnet målgruppe: 
Primært ynglinge- og u21 par, som har bevist højt internationalt niveau - og potentiale til VM 
finale/medalje niveau senest som u21 par. Sekundært u23 par, som har bevist højt 
internationalt niveau, jf nedennævnte kriterier, og ved udgangen af det kalenderår den ældste 
i parret fylder 25 år udgår parret automatisk fra programmet. 
Der kan som udgangspunkt maksimalt være optaget 5-8 par i programmet på et hvert 
tidspunkt 
 

Primær/sekundær målgruppe: (ved optagelse for 2017 kigges der tilbage på 

opnåede resultater i 2015 og 2016) 
Primær målgruppe (A): 
Guidelines: Internationalt semifinale-niveau i enten ynglinge og u21 i standard/latin – eller 
top 8 niveau i enten ynglinge og u21 i 10 danse (eller bevist tilsvarende sportsligt niveau). 
u23 par kan optages på WildCard, hvis sportsligt niveau vurderes til at kunne matche 
ovenstående gældende for ynglinge og u21 par. 
 
Sekundær målgruppe (B): 
Guidelines: Bedste halvdel ved EM/VM i ynglinge. Herudover u21 par med VM semifinale 
niveau i 10 danse – eller kvartfinaleniveau i VM standard/latin (eller bevist tilsvarende 
sportsligt niveau). u23 par kan optages på WildCard, hvis niveau vurderes til at kunne matche 
ovenstående gældende for ynglinge og u21 par.  
 
Fordeling af satsning: 
Udgangspunkt: 2/3 af midler anvendes til primære målgruppe – 1/3 til sekundær målgruppe 
(dog under hensyntagen hvordan optagne par er fordelt i de to målgrupper) 
 

Indhold/Elementer:  
Der kan primært ydes støtte/tilskud til følgende aktiviteter/områder: 
 

 International konkurrence deltagelse  
 Træningslejre; herunder privat lektioner ved TD lejre 
 Øget daglig træning/undervisning 

 
Sekundært også eventuelt også støtte til ekspertbistand, som f.eks: 
 

 Sportspsykologi 
 Diætist 
 Fysisk træner 
 Fysioterapi 
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Disponering:  
Efter udpegningen af aktuelle par, disponerer DS' sportschef/ED i samråd med DS/TD 
arbejdsgruppen et rammebeløb pr par (ud fra ovennævnte kriterier/prioritering),  
 

Helårs karriereplan:  

 Helårs karriereplan for hvert af de optagne par udarbejdes i et samråd med parret, 
parrets danske coach, sportschefen og et ED-medlem. 

 Ifm udarbejdelsen af denne plan aftales det, ud fra et disponeret rammebeløb, hvilke 
aktiviteter – internationale turneringer, daglig træning/udvikling, træningslejre mv – 
der konkret støttes/betales af dette Talentprogram 

 

Kontinuitet:  
Der arbejdes efter kontinuitet, og par der har bevist tilstrækkeligt internationalt niveau (se 
kriterier) forbliver som udgangspunkt i satsningen også efter overgang til ny alderskategori 
og får 1-1,5 år respit til at påvise tilsvarende potentiale/niveau i ny aldersgruppe, samt fortsat 
potentiale til at leve op til programmets overordnede målsætning.  
 

Modydelser/Krav: 

 Helheds/optagelses samtale: Afstemme forventninger ift samarbejdet, og sikre at 
begge parter er interesseret i samarbejdet på de givne vilkår 

 Underskrevet yde/yde aftale 
 At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt afbud kun 

sker efter forudgående aftale med Sportschefen. 
 At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige 

ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning, herunder skader mv. 
 
 
Elitedriften – Januar 2017 
Henrik Larsen 
Sportschef 
 
 


