
Talentudvikling i verdensklasse
Strategi for elite- og talentudvikling i Danmarks Sportsdanserforbund 2021

Danmarks Sportsdanserforbund (DS) har en lang tradition for at udvikle talenter inden for
dansesporten, samt skabe resultater på et højt internationalt niveau. Det har gjort Danmark og DS
til en af verdens førende dansenationer – det ønsker vi fortsat at være i fremtiden.

I vores elite- og talentudviklingsstrategi for 2021 ønsker vi at bygge videre på strategien for 2019
og 2020: “Fra stolte traditioner til nye resultater”, men samtidigt skal strategien også rumme de
forandringer der er sket i forbundet og i verden omkring os. Det er svært at udvikle talenter og
skabe verdensklasse-resultater i lyset af en global pandemi, hvor verden er lukket ned og
turneringer bliver aflyst - og muligvis ser vi frem på en længere periode med svære vilkår for
elitesporten.

Strategien skal derfor ses som vores pejlemærke for hvordan vi, fortsat med udgangspunkt i
Danmarks Sportsdanserforbunds vision og mission, landsholdets værdier og Team Danmarks talent
koncept, kan udvælge, støtte og udvikle vores elitedansere i disse unormale tider, samt særligt
sikre udvikling af talenter i verdensklasse for fremtiden.

Eliteorganisationens vision og mission

Mission
"At skabe de bedst mulige rammer for at støtte, motivere og udvikle dansere "
Vores vigtigste formål er at støtte, motivere og udvikle elitepar og talenter fagligt, sportsligt og
menneskeligt, samt give dem de bedst mulige rammer for at opnå deres talents fulde potentiale og
mulighed for at skabe deres egen fremtid.

Vision
"At være det førende danseforbund i verden"
Vi ønsker at være det førende danseforbund – ikke kun på resultaterne, men på hvordan vi opnår dem. Vi
skal lede vejen, sætte standarderne og styre udviklingen gennem faglighed, viden og innovation. Vi vil
have et sundt talentudviklingsmiljø baseret på aldersrelateret træning, og hvor nuværende top-par er
rollemodeller for kommende generationer. Vores elitedansere skal indgå i et stærkt fællesskab på tværs
af klub-tilknytningsforhold, alder og discipliner.

Strategien er udarbejdet af eliteudvalget og er godkendt af DS’ bestyrelse. Den danner baggrund
for Team Danmark Masterplanen og sætter rammerne for sportschefens og
elitedrift-organisationens arbejde.
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Eliteorganisationen i DS
DS har gennem en årrække opbygget en professionel eliteorganisation med en klar adskillelse
mellem politik og drift. Eliteorganisationen ledes i det daglige af en fastansat sportschef, som
arbejder ud fra en politisk vedtaget og forankret elitepolitik med klart definerede strategier og
målsætninger defineret af eliteudvalget (EU), som er politisk valgt af DS’ bestyrelse.

Al arbejde med udtagelse og udvikling af par til landsholdet foregår i driftsorganisationen under
sportschefen, mens udvikling af regler og fortolkning heraf foregår politisk i eliteudvalget - dog skal
bestyrelsen træffe alle beslutninger om ændringer i strategi og fastlæggelse af økonomiske
rammer, samt ansættelser i eliteorganisationen.

Sportschefen kan hente ansat og/eller frivillig hjælp til en driftsorganisation (ansatte skal dog
godkendes af bestyrelsen). Sportschef og driftsorganisation udformer handlingsplaner inden for de
politisk vedtagne rammer – f.eks. budgetter og aktivitetsplaner – og kan udarbejde
beslutningsoplæg til det politiske system.

Det daglige samarbejde med Team Danmark foregår i en styregruppe bestående af Team Danmarks
konsulent, DS’ formand, en elite-politisk ansvarlig, samt sportschefen.

Udviklingsmål (3.1): Styrkelse af den sportslige ledelse
Den sportslige ledelse består i dag af en sportschef (i det meste af 2020 af 2 barselsvikarer), ligesom man
har benyttet sig af frivillige i elitedriften. Dette fortsættes, men sportslige ledelse kan med fordel
yderligere professionaliseres gennem ansættelse (deltid med lille timetal eller projektansættelse) af
eksperter (i sportsdans). Derved kan man opnå en aflastning af sportschefen som derved har mulighed
for tilsvarende større fokus på verdensklasse- og elite-par samt langsigtet udvikling. Endvidere forventes
forbedringer i form af bedre talent udviklingsarbejdet og en mulighed for at skabe god kontinuitet i
elitearbejdet. Vi ser ligeledes nu meget unge dansere (junior og unge ynglinge) med stor international
erfaring og talent (niveau). Disse dansere ønskes støttes og fastholdes på bedste vis.

Formålet med indsatsen vil være at skabe:
- Mere manpower i elite- og talentarbejdet.
- Forøget professionalisme
- Aflastning af sportschefen som derved har mulighed for tilsvarende større fokus på

verdensklasse- og elite-par samt langsigtet udvikling.
- Bedre muligheder for at imødekomme og velkommen nye talentfulde DS aktive dansere rundt

omkring i klubberne.

Udviklingsmål (3.2): Kompetenceudvikling af sportschefen
Det er ligeledes et udviklingsmål i 2021 at udvikle sportschefens kompetencer ved at give mulighed for
ledelse sparring med eksempelvis ledelsescoach.

Målgrupper: Opbygning af landsholdet
Med strategien vil vi sætte et særligt fokus på udvikling af unge talenter i årene frem for at sikre de
næste generationer af elite og verdensklasseatleter. Det er en vigtig indsats at målrette støtten og
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aktiviteterne til dansernes behov, særligt med fokus på udvikling hos de unge dansere på længere
sigt. Derfor ændrer vi på landsholds strukturen så der vil være et voksen og et ungdomslandshold.

Udviklingsmål (4.1): Implementering af et nyt landsholdskoncept
Det er målsætningen at implementere et nyt koncept for landshold i 2021 for at få mest mulig
talentudvikling for pengene gennem at have et fortsat højt antal atleter i bruttogruppen trods
begrænsede ressourcer. Konkret ønsket er en særligt indsats med henblik på udviklingen af unge talenter
ved etableringen af et ungdomslandshold. Dette vil give optimal udnyttelse af ressourcer til samlinger
samt fokusere ressourceanvendelsen omkring især de meget unge par på deres deltagelse ved
henholdsvis junior VM og ynglinge EM/VM.

Udviklingsmål (4.2): Understøtte nye (midlertidige) udtagelseskriterier
Det er DS’ målsætning at implementere nye, midlertidige udtagelseskriterier i 2021 som baseres på en
saglig og neutral udtagelse af par i en situation, hvor det har været meget svært for såvel nye som
etablerede par at bevise deres internationale potentiale gennem
deltagelse i internationale turneringer.

Dette gøres ud fra konkret ekspertvurdering af parrenes resultat-/udviklingsperspektiv hvor der kan gøres
brug af diverse former for scouting, samtaler med potentielle par og trænere samt analyse af
præstationer ved danske turneringer.

Udviklingsmål (4.3): Organisatorisk forankre det nye bruttogruppekoncept således at de nye eksperter
benyttes i implementeringen
Det nye bruttogruppe koncept skal implementeres, så man udnytter ansættelse af eksperter (på deltid
med lille timeantal eller projektansættelse) og uddelegerer ansvarsområder til disse. Herudover skal elite
strategien tilpasses så den nye organisation bliver synliggjort og således at de ansatte (danse) eksperter
blandt andet anvendes til at håndtere en del af implementeringen.

Sportschefen i samarbejde med elitedriften sætter hvert år landsholdet. Landsholdet er opdelt i tre
niveauer:

- Elite (national team) bestående af: TD Verdensklasseatleter og TD elite- og bruttogruppeatleter,
samt de øvrige bedste hhv. voksen-, U21- samt ynglinge-par. I alt 15 par.

- Sub-elite: Par, som er del af kraftcenteret kan udtages som sub-elite hvis parret ligger tæt på elite
optagelse. Dvs. at elitedriften vurderer at parret har internationalt potentiale og/eller potentiale for
at opnå elite kvalifikation indenfor en overskuelig årrække. Som sub-elite har man mulighed for at
deltage delvist på elitecenterets samlinger, men øvrige tilbud gælder ikke. Se særskilt koncept.

- Kraftcenter (talent team) bestående af kraftcenterpar, og er placeret i elitekommuner under Team
Danmark. Som udgangspunkt udtages de bedste junior par, samt finalister i ynglinge og voksen, der
ikke indgår i elitecenteret, men opfylder kraftcenterkrav.

Forbundet udtager verdensklasse-,  elite og bruttogruppeatleter på baggrund af deres
internationale placeringer og konkret vurdering i TD styregruppen. Disse par er selvsagt del af
National Team.
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Verdensklasseatleter I 2021 er dette par som har opnået top 8 placering ved seneste VM i
hhv. standard/latin/10-dans for voksne.

Elite- og
bruttogruppeatleter

Par, der har resultatperspektiv til at opnå top 8 placering til VM
og/eller EM medaljer i fremtiden kan udtages som hhv. TD elite- og
bruttogruppeatleter alt efter niveau.  .

Øvrige par udtages på baggrund af nationale resultater, samt internationalt perspektiv. I mangel på
turneringer i 2020 - særligt mulighederne for at vise international potentiale - er det politisk
besluttet at give elitedriften mandat (med inddragelse af professionelle eksperter/personlige
samtaler med trænere) i 2021 til at vurdere potentialet blandt etablerede og nydannede par med
følgende prioritering:

1. Vurdering ud fra dansede resultater i 2020 i indeværende alderskategori
2. Vurdering af tidligere internationale resultater enten som par eller individuelt
3. Konkret ekspertvurdering om potentiale perspektiv i fremtiden (Er der fx tale om et par på

vej opad på en udviklingskurve? Eller har udviklingen været stabil/svingende?)

Sportschef og elitedriften udtager landsholdet i løbet af 1. kvt. Hvert par kan kun optage én plads
på landsholdet, og pladsen kan gives videre til næste par i tilfælde af gengangere.

DANMARKS SPORTSDANSERFORBUNDS LANDSHOLD

VOKSEN LANDSHOLD U21 UNGDOMSLANDSHOLD

Elite
(National Team)

Standard
Top-4
i Voksen Int.

Latin
Top-4
i Voksen Int.

10-dans
Top-2 i
Voksen Int.

Standard
Top-1 i U21

Top-1 i
Ynglinge

Latin
Top-1 i U21

Top-1 i
Ynglinge

10-dans
Top-1 i
Ynglinge

Sub-elite Voksne O21 par som ligger lige uden for
elite dvs. national finale med
internationalt potentiale

Ynglinge og U21 par som ligger lige uden
for elite dvs. national top-3 med
internationalt potentiale

Kraftcenter
(Talent team)

Øvrige voksne O21 par i international
række

Øvrige junior, ynglinge og U21 par i
international række

Udviklingsmål (6.1): Plan for opnåelse af bedre resultater ved junior-, ynglinge og eventuelt også u21
EM/VM etableres og implementeringen af planen påbegyndes i 2021
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Det er en målsætning i 2021 at sikre den videre fødekæde til national team ved at udarbejde og
implementere en plan for bedre forberedelse til junior-, ynglinge og eventuelt u21 EM/VM.

For at sikre de mest relevante og fair tilbud til elitedanserne, benyttes ovenstående opdeling
gennemgående som målgrupper til at differentiere DS’ tilbud for sikre støtte og aktiviteter til vores
elite og talenter som er attraktive, fleksible og mangfoldige, samt er relevante for de enkelte
danseres alder, niveau, målsætning og udvikling. Med opdelingen af landsholdet i et voksen og et
ungdomslandshold kan DS’ eliteorganisation målrette og effektivisere talentudviklingen af unge
par, samt bedre forberede dem til mesterskaber.

Dispensationsmulighed. EU har mulighed for at give dispensation hvis særlige omstændigheder gør
sig gældende og efter indstilling fra elitedriften. Eksempler på dispensationsmuligheder kan være
optag af Ynglinge/U21-par på O21 landsholdet. Dette må bero på en konkret vurdering at parret
har et niveau, kortsigtet potentiale og en modenhed der passer bedre til arbejdet på
voksenlandsholdet. Tilsvarende vurdering kan argumentere for optag af et 10-danser par i hhv.
standard/latin kategori, optag af ynglinge-par på en U21-plads eller et junior-par som sub-elite.

Wildcard, solister og rollemodeller
Elitedriften har mulighed for at udtage par som resultatmæssigt næsten opfylder kravene:

- Rollemodeller: Elitedriften kan give par, der qua deres mangeårige erfaring, mulighed for at deltage på
samlinger og fungere som rollemodeller for de yngre elitedansere. Deltagelse forudsætter egenbetaling som
fastlægges efter parrets tidligere placering i elitesystemet.

- Wildcard til elite (national team): Der kan gives wildcard til TD bruttogruppe, hvis et par opfylder
optagelseskriterierne i løbet af året, eller hvis et par udenfor bruttogruppe udtages som repræsentant til
EM/VM i voksen eller 1. par i ynglinge. Et wildcard giver som udgangspunkt adgang til elitesamlingerne mod
egen betaling, men ingen TD-registrering og dermed ingen individuel støtte.

- Wildcard til sub-elite gruppe: Der kan gives wildcard til sub-elitegruppe, hvis et par opfylder
optagelseskriterierne i løbet af året. Et wildcard giver adgang til sub-elite konceptet, eksklusiv aktivitetsstøtte
til valgfri WDSF turnering.

- Wildcard til kraftcenter: Der kan gives wildcard til kraftcenter til nydannede par som elitedriften forventes at
opnå kvalifikation inden for indeværende år og efter en forudgående optagelsessamtale med sportschefen.
Wildcard giver adgang til kraftcenter privilegier i fuldt omfang.

- Solister: Par udtaget til kraftcenter som stopper med at danse sammen, har mulighed for at fortsætte som
solister på kraftcenteret perioden ud. Det er ligeledes muligt at ansøge om optag hvis danseren været
kvalificeret og optaget med partner i 2019 og 2020. Begge situationer kræver dog at danseren kan vise at
han/hun er aktivt partnersøgende og at der sendes en ansøgning til sportschef og kraftcenterkoordinatoren.

Sportslige resultat-målsætninger for 2021
DS’ elitestrategi er baseret på langsigtede indsatser indenfor talentudvikling for at skabe løbende,
ambitiøse resultater i voksen (general division). Der skal sås, for at kunne høste i fremtiden.
Samtidigt er det også målet at støtte vores absolutte top elite hele vejen til måls.
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Prioriteringen af indsatsområderne baseres derfor på en løbende vurdering på 1) støtte resultat
perspektiv på den korte bane, samt 2) udvikling af “næste generation”.

I 2021 er resultat-målsætningen:

Målsætning Acceptabelt

Voksen 10-dans Top-3 ved EM
Top-5 ved VM

Top-6 (finale) ved EM
Top-8 ved VM

Voksen Standard Top-6 ved EM/VM Top-8

Voksen Latin Top-8 Top-8

Strategiske indsatsområder: Udgangspunkt i talentHUSET
DS arbejder efter Team Danmarks fælles koncept på elite- og talentudvikling området. Forbundet
støtter op om at sikre en fælles retning og sammenhæng i talentarbejdet i dansk eliteidræt, samt
at vi i fællesskab kan skabe sunde og sammenhængende talentmiljøer. Særligt talentHUSET bruges
som ramme for vores indsatsområder for støtte og udvikling af vores atleter - ikke kun for
udviklingen af talenter men som for hele vores elitearbejde op til allerhøjeste niveau.

Med udgangspunkt i Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel, udvikler DS’
Eliteorganisation de unge talenter frem til verdensklasseatleter.

HELHED: Fokus på talentudviklingsmiljø og “det hele menneske”
Helhed i DS’ elite- og talent udviklingsarbejde betyder at skabe de bedst mulige rammer for vores
talenter og eliteatleter både i dansen og uden for dansen. Her er fokus på ”det hele menneske”, og
at der er forståelse for dansernes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job og sport) gennem
deres karriere.

DS’ forstår et godt talentudviklingsmiljø som et dynamisk system, der omfatter danserens nære og
fjernere omgivelser i og uden for sporten, der alle har en betydning for udviklingen. Det kan være
personerne og relationerne i det daglige træningsmiljø (klubkammerater, trænere, ledere mv.) men
også familie, lærere og venner uden for sporten. Kulturen i forbundet og på landsholdet spiller
ligeledes en afgørende rolle for miljøets evne og effektivitet til at hjælpe især unge talenter til at
udvikle sig til eliteatleter med medalje-potentiale.

Helhedssamtaler og dialog med sportschef
Omdrejningspunktet for DS’ arbejde med par på landsholdets elitegruppe vil være
helhedssamtalen. Gennem dialog mellem den enkelte danser / par med DS’ sportschef kortlægges
parrets målsætning, planlægning og støttebehov - både indenfor og udenfor dansen. Disse
samtaler vil blive afholdt enten virtuelt eller henholdsvis Sportens hus i Aarhus og Grøndal
Multicenter i København.
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Helhedssamtalerne har været implementeret i landsholdets elitegruppe med stor succes og vil
indgå fremadrettet som et vigtigt element også i elite-arbejdets indsats om mental sundhed.

Udviklingsmål (6.2): Fokus på deltagelse i internationale turneringer ved helhedssamtaler
Der vil i 2021 forsøges at inddrage eksperthjælp særligt på det internationale område, så der til
helhedssamtalerne kan gives en bedre hjælp/rådgivning til valg af relevante internationale turneringer og
camps. Det er målsætningen at særligt par i TD bruttogruppe skal danse lidt flere turneringer end i 2019,
hvis det er muligt under hensyntagen til Corona-situationen.

Job og uddannelse
Nedenstående lægger sig op af Team Danmarks anbefalinger og er gældende for alle dansere i
elitegruppen på landsholdet (national team).

Det er DS’ holdning, at alle elitedansere bør have gennemgået en ungdomsuddannelse og derefter
have en jobplan inkluderende evt. videregående uddannelse. Derfor skal der altid foreligge en
uddannelsesplan for de unge atleter, fortrinsvis de danske statsborgere, men kan også omfatte
udenlandske statsborgere, der bor i Danmark og repræsenterer en dansk klub under DS.

Det forventes, at atleterne som minimum gennemgår en ungdomsuddannelse. En evt.
videregående uddannelse og/eller en konkret karriereplan kan sættes på hold i nogle år, mens der
fokuseres 100 % på dansen.

Dansere på landsholdet har mulighed for øget fleksibilitet og eventuelt en forlængelse af
studietiden på en gymnasial ungdomsuddannelse (såkaldt Team Danmark gymnasium). DS giver
sportslig godkendelse til alle dansere som på ansøgningstidspunktet er del af landsholdet (min.
som kraftcenteratlet). Med en sportslig godkendelse er det ligeledes muligt at forlænge både skole
og praktikophold med op til 50 % på en erhvervsuddannelse. Det er dog op til den enkelte skole at
afgøre, om den ønsker at tilbyde forlængede forløb, og hvordan det enkelte forløb bliver planlagt.
Atleter der har færdiggjort en ungdoms- og/eller videregående uddannelse, skal have en jobplan
der sikrer, at atleten har et fundament at falde tilbage på, efter den aktive karriere er slut.

Der kan i særlige tilfælde laves individuelle aftaler, som adskiller sig fra ovenstående krav. Forud for
sådan en beslutning skal atleter optaget på vores national team have været i dialog med
sportschefen og relevante interessenter. Det samme gælder hvis en ny atlet optages på det
nationale team og ikke opfylder ovenstående krav.

Udviklingsmål (2.1): Systematisk opfølgning omkring dual career ved mindst een af årets
udviklingssamtaler
I 2021 er det et indsatsområde at alle atleter får en uddannelse samtidigt med den sportslige karriere.
Dette indsatsområde er ikke nyt, men tænkes forbedret gennem mere information og mere systematik
fokus omkring det på helhedssamtalerne.
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Udviklingsmål (2.2): Information om muligheder mv. inkluderes som indhold på en landsholdssamling
Det er derudover ambitionen at inkludere foredrag om dual career i forbindelse med en
landsholdssamling/aktivitet i 2021 for at alle dansere opnår et større kendskab til de muligheder for
uddannelse man har generelt og som atlet.

Det er sportschefen, der er ansvarlig for dialogen vedrørende ovennævnte.

Team Danmark Ekspertsupport
I helhedsamtalerne mellem parrene og sportschefen vil der herudover sættes fokus på særlige
behov blandt dansere i elitegruppen, hvor det kan ydes ekspertsupport fra Team Danmark. Dette
vil ligeledes i 2021 være et tilbud til alle TD verdensklasse- og TD eliteatleter.

Der kan ydes ekspertsupport inden for fysisk træning, sportsernæring, sportspsykologi,
sportsmedicin, test og analyse. Supporten iværksættes efter en dialog mellem parret og DS’
sportschef, som skal sende ansøgning herom til Team Danmark. Dette genforhandles årligt med TD.

UDVIKLING: Talentudvikling med rod i danske traditioner
En vigtig årsag til vores stolte historie skal findes i udviklingen af talenter, som altid har taget
udgangspunkt i sunde værdier og med faglighed samt høj teknisk viden i højsædet. På trods af
store ambitioner om resultater, har det primære fokus i “den danske model” altid været på
talenternes langsigtede sportslige udvikling frem for det kortsigtede resultat. Disse stolte
traditioner er videreført i forbundets ATK-principper og arbejde.

Vi ønsker med vores elite- og talentudviklingsstrategi at bygge videre på de traditioner og
koncepter for udvikling af talent og elite, som vi ved fungerer og har været med til at føre Danmark
og DS til den position i danseverdenen vi har i dag. Dog skal vi videreudvikle vores tilbud så de
fortsat er relevante for vores dansere og for den verden de konkurrerer i.

Aktivitetsstøtte
DS har et fast årligt beløb til aktivitetsstøtte af TD støttede atleter – herunder til talentudvikling.
Aktivitetsstøtte fordeles mellem parrene af sportschefen i samråd med elitedriften og på baggrund
af parrenes planer, behov og resultatperspektiv.

Der er politisk opstillet følgende rammer for prioriteten af aktivitetsstøtte:
1. Støtte til TD Verdensklasse og TD Eliteatleter
2. Støtte til Voksne TD bruttogruppe atleter
3. Støtte til U21/Ynglinge TD bruttogruppe atleter

Som udgangspunkt kan der tildeles maksimalt op til 30.000 kr. til bruttogruppepar, mens der for
par på TD verdensklasse- og TD eliteatlet niveau kan tildeles højere beløb. Herudover kan der
ansøges om projektstøtte fx til forberedelse op til mesterskab med særligt resultat potentiale.

Der gives aktivitetsstøtte til følgende:
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- Støtte til rejseaktiviteter
o Støtte til udgifter i forbindelse med international konkurrence deltagelse: fly, hotel,

deltagergebyr mv.
- Støtte til udviklingsaktiviteter

o Udgifter til undervisning ud over normalen fx op til større turneringer og
mesterskaber

o Træningslejre; herunder privat lektioner ved såvel danske som udenlandske
trænere.

- Projektstøtte henimod deltagelse i udvalgte turneringer
o Der kan ansøges om og allokeres penge til udviklingsaktiviteter eller rejseaktiviteter

der er møntet specifikt på hhv. forberedelse til og deltagelse i udvalgte turneringer
og/eller mesterskaber med særligt resultat potentiale.

o Projektstøtte udløses kun ved eksempelvis mesterskabskvalifikation, -deltagelse
eller særligt satsnings turnering, der er aftalt på forhånd.

Der udarbejdes i starten af året en aktivitetsplan i samråd med sportschefen, hvori alle påtænkte
aktiviteter, samt støtten til hvert enkelt aktivitet er oplistet. I samråd med Team Danmark har DS
besluttet i 2021 at min. 60 % af den samlede aktivitetsstøtte som udgangspunkt skal gå til
rejseaktiviteter. Disse fordeles som udgangspunkt op til 5000 kr i støtte til turneringer i EU og op til
10.000kr til oversøiske turneringer (inkl. German Open). I tilfælde af mangel på turneringer i 2021
eller lukkede grænser pga. COVID-19, vil DS arbejde på muligheden for at dispensere for disse
rammer.

Landsholdssamlinger og eliteaktiviteter
Et centralt element i DS’ tilbud til elitedanserne er landsholdssamlinger og eliteaktiviteter, hvor
parrene får undervisning fra forskellige udenlandske instruktører, faglige eksperter og inspiration
fra foredragsholdere o. lign. Instruktører og eksperter på samlinger udvælges dels på baggrund af
ønsker fra elitedanserne og deres danske coaches, og dels hvilke instruktører og eksperter som
bedst, ud fra eliteorganisationens vurdering, kan supplere fagligt og inspirations mæssigt ud fra så
bred politisk og international spredning som muligt til gavn for elitedanserne. Elitedriften indstiller
instruktører og eksperter til årets samlinger, og eliteudvalget godkender.

Udviklingsmål (8.2): Fælles eliteaktiviteter som f.eks. samlinger hvor alle grupper deltager
Det er endnu engang målsætningen i 2021 at afholde mindst én fælles eliteaktivitet / landsholdssamling
for at øge motivation og fællesskab omkring elitearbejdet på landsholdet.

Der kan arrangeres følgende aktiviteter:

(X) = helt/delvis deltagelse
X = mødepligt
X* = Kun TD Verdensklasse og eliteatleter
X** = Sub-elite skal deltage på 2 ud af 3 kraftcentersamlinger

U21 Landshold O21 Landshold

KC s-E E KC s-E E
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Landsholdssamling Fælles landsholdssamling hvor alle par på
landsholdet inviteres.

X X** X X X** X

Elitesamlinger Elitesamlinger for alle par på National team,
hhv. TD Verdensklasse-, TD Elite- og TD
Bruttogruppeatleter. Par på Sub-elite niveau
kan deltage delvist.

(X) X (X) X

Eliteaktiviteter Eliteaktiviteter i forbindelse med turneringer
helt eller delvist for alle. Mødepligt for par
National Team

(X) (X) X (X) (X) X

Kraftcentersamling Kraftcentersamlinger er åbne for alle
kraftcenterpar + sub-elite.

X X** (X) X X**

Ungdoms-
landsholdssamling

Der kan i forbindelse med et kraftcenter
samling arrangeres ungdoms
landsholdssamling eller oprettes en særlig
gruppe for alle u21 og ynglinge par inkl.
ungdoms elitepar i TD bruttogruppe.

X X X

Voksen-
landsholdssamling

Der kan i forbindelse med et elitesamling
arrangeres en voksen landsholdssamling for
alle O21 par.

X X X

TD Testsamling For verdensklasse og eliteatleter X*

Yderligere udviklingstilbud
DS Eliteorganisation arbejder løbende på yderligere udviklingstilbud til vores elitepar. Pt. er der
gennem Team Danmark mulighed for at tilbyde:

- Fitnesskort: Verdensklasse- elite- og bruttogruppeatleter har mulighed for fri adgang til
fitness/styrketræning i Team Danmarks egne styrketræningscentre i Aarhus (Atletion) eller
Brøndby (Idrættens Hus). Herudover er det muligt at få gratis adgang til Fitness World
centrene, hvis der er fast/regelmæssigt behov herfor (som udgangspunkt ugentligt).’

- Rabat på bespisning: Verdensklasse- elite- og bruttogruppeatleter har mulighed for rabat
på spiseordning i Idrættens hus, Brøndby.

Der forefindes også følgende tilbud til TD bruttogruppen
- For TD bruttogruppeatleter: Som en udvidelse af samarbejdet med Institut for

Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, tilbydes Team Danmarks bruttogruppeatleter nu helt
ekstraordinært i 2021 en hurtigere adgang til kvalificeret idræts-lægehjælp på Institut for
Idrætsmedicin uden at være henvist af egen læge. Dermed spares der tid, som ud over
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kvalitet, er de afgørende parametre i forbindelse med eventuelle idrætsskader. Alle
bruttogruppeatleter uanset bopæl i Danmark kan benytte ordningen. Alle henvendelse skal
gå igennem sportschefen. Det er vigtigt at understrege, at ordningen ikke medfører
eventuel efterfølgende behandling i Team Danmark regi af bruttogruppeatleter. Ligeledes
er det vigtigt at bemærke, at det er atleten selv, der efterfølgende skal orientere
sportschef/træner om den idrætsmedicinske vurdering/plan.

- Som bruttogruppe-atlet kan man ansøge om fysiologisk screening ved TD´s eksperter i
Aarhus eller Brøndby. Tiden kan planlægges efter atletens ønsker. Der er afsat 5 timer,
hvilket svarer til 2 par. Ansøgningen skal sendes til sportschef@sportsdans.dk senest d.
30-04-2021, hvorefter elitedriften fordeler timerne. Der er ligeledes sat 10 timer af til
opfølgning for 2 par, som modtog screening i 2020. Disse 2 par bedes henvende sig til
sportschefen.

SAMARBEJDE: Videndeling i centrum
Det er en målsætning for DS’ elitearbejde at involvere og skabe rum for samarbejde mellem alle
relevante aktører, der har betydning for elitens og talenternes udvikling og trivsel. Vi vil gennem
videndeling og samarbejde skabe de bedst mulige rammer for den enkelte danser.

ATK
Videreudvikling af forbundets ATK og yderligere implementering vil være omdrejningspunktet for
forbundets samarbejde med klubber og trænere. Vi skal sikre vidensniveauet for at kunne skabe de
bedste miljøer - særligt med henblik på forbundets indsats på udvikling af unge talenter.

Udvklingsmål (6.3): ATK 2 trænerkurset skal gøre kommende trænere dygtige til at udvikle talentfulde
junior og ynglingepar
Det er målet at øge kommende og eksisterende unge træneres kompetencer gennem yderligere
uddannelse - ATK 2 trænerkurus.

Udviklingsmål (7.1): ATK 2 trænerkurset udvikles og afholdes første gang i 2021
Det er ambitionen at udvikle og afholde ATK 2 trænerkurset første gang i 2021 med deltagelse af de
trænere som har gennemført ATK 1 kurset.

Samarbejde med klubber
DS ønsker at indgå i tæt samarbejde med klubberne omkring udvikling af gode
talentudviklingsmiljøer og styrkelse af eliten. Elitedriften vil i samarbejde med arbejdsgruppen for
ATK indgå i løbende dialog og samarbejde omkring udvikling af eliteklubber. Konkret vil
eliteklubber blive tilbudt:

1. Sparring i klubudvikling. Det kunne eksempelvis være med henblik på (videre)uddannelse
af trænere inden for ATK. Det er et udviklingstilbud som er frivilligt for eliteklubber og
baseres enten på klubbens egen eller en fælles vurdering af klubbens udviklingspunkter.
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2. Dialog omkring elitepar og tilbud. DS’ sportslige ledelse besøger klubben og følger op på
parrenes træning og udvikling. Heriblandt vil DS kunne bidrage med videndeling af nyeste
teknikker og metoder fra DIF og Team Danmark.

3. Inddragelse af klubben. Eliteklubberne bliver inddraget som sparringspartnere ift.
forbedring af forbundets elitetilbud og aktiviteter.

Udviklingsmål (8.5): Den sportslige ledelse er synlig og får parrene til at føle sig set
Den sportslige ledelse er synlig i de væsentligste klubber (eliteklubber) og ser lejlighedsvist parrene ved
turneringer og/eller samlinger. Elitedriften vil på årlig basis besøge de 4 kraftcenter og eliteklubber.
Elitedriften ønskes udbygget med 1 mand i Aarhus området, således at der er 2 aktører i
Københavnsområdet og 2 i Aarhus området. Elitedriften vil besøge klubberne, tage formelle såvel som
uformelle snakke ud fra en fælles observationsguide.

Det er sportschef og elitedriften der udnævner klubber som eliteklubber ud fra nedenstående
kriterier/definition af en elite-/kraftcenterklub.

Det forventes at en elite-/kraftcenterklub:

Basisbetingelser
- overholder de alm. klubforpligtelser som medlemmer af DS jf. forbundets vedtægter
- er loyal og bakker op om DS’ elitearbejde, dvs. at alle elitepar i klubben deltager i DS’ aktiviteter og

turneringer
- har par der er udtaget og optaget på DS’ landshold
- har indgået en yde-yde kontrakt med forbundet.
- lever op til DS’ etiske regler og ATK principper, og at disse er implementeret og afspejles i klubbens

dagligdag (som min. 2 år tilbage og fremadrettet). Dette dokumenteres gennem et årligt
semi-struktureret interview.

Elitebetingelser
- har trænere på allerhøjeste niveau (med ATK-træneruddannelse eller med indgående kendskab til

ATK) til samt en plan for, hvordan disse løbende videreuddannes.

- har en strategisk udviklingsplan, der som minimum dækker de kommende tre år og som løbende
opdateres

- har udarbejdet en talent- og elitepolitik der er forenelig med DS’ værdier og elitearbejde, og
afspejles i klubbens konkrete arbejde med talent- og elitedansere

- har en kompetent sportslige ledelse. Det sportslige setup skal være beskrevet, herunder et klart
defineret ansvarsområde for en sportschef, som varetages af en kompetent person

- har en professionel foreningsstruktur med en visionær og handlekraftig ledelse
- har de økonomiske ressourcer, der gør det muligt at realisere de sportslige målsætninger
- har adgang til egnede og tidssvarende træningsfaciliteter
- tilbyder målrettede aktivitetstilbud, som dækker behov for DS elite- og talentpar

Klubber med dansere på DS’ landshold, som endnu ikke kan leve op til kravene for eliteklubber, kan
– imens betingelserne søges opfyldt – blive udtaget som udviklingsklub. Som udviklingsklub vil DS
kunne tilbyde udviklingssparring med henblik på at opfylde kriterierne som eliteklub. Det er dog et
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krav at basis-betingelserne er opfyldt, samt at det vurderes at de øvrige kriterier kan opfyldes
indenfor en overskuelig periode (fx med hjælp fra DS’ eliteorganisation).

Samarbejde med personlige trænere og elitetræner netværk
De personlige trænere for parrene er vigtige for parrenes udvikling og kan ofte bidrage med vigtig
viden qua deres indgående og daglige kendskab til parrene, samt deres dansefaglighed og erfaring.
De inviteres derfor til at deltage til parrenes helhedssamtaler, ligesom de personlige trænere for
par der repræsenterer Danmark ved EM/VM i ynglinge (1.par) og adult general division får dækket
omkostninger til at ledsage deres par her (som beskrevet senere).

De personlige trænere (danske trænere, bosat i Danmark) for verdensklasse-, elite- eller
bruttogruppe-par får desuden status som elitetrænere. Alle elitepar skal derfor sikre at DS er
opdaterede på deres primære danske coach.

Udviklingsmål (9.2): Mange elitetrænere vælger at deltage i samlinger og eliteaktiviteter
DS ønsker at invitere elitetrænere med til eliteaktiviteter, så de får inspiration ved at se hvad trænerne
ved eliteaktiviteter gør - og mulighed for at integrere det som deres par lærer i den almindelige træning
og undervisning.

Gennem DS’ elitetræner netværk ønsker vi at at forbedre samarbejdet dels mellem forbund og
trænere, samt trænerne imellem. Der vil i 2021 blive afholdt netværksmøder ca. 1 gang i kvartalet
for elitetrænerne, som skal sikre et godt samarbejde og videndeling af den nyeste faglige og
sportslige viden blandt trænerne.

ENGAGEMENT: Ikke kun fra trænerne men gennem hele forbundet
Det er et vigtigt indsatsområde for DS’ elitearbejde at styrke og understøtte sammenholdet og
fællesskabet mellem alle par, der indgår i elitearbejdet. I løbet af 2019 og 2020 har landsholdet
gennemgået en proces som skulle finde frem til nogle fælles værdier for landsholdet. Disse værdier
skal i 2021 implementeres i hele eliteorganisationen, samt klubber og trænere.

Udviklingsmål (8.1): Fastholdelse af værdier for landsholdet
De værdier for landsholdet, som der har været arbejdet med i 2019 og 2020 skal
fastholdes med henblik på at landsholdet kan fungere som et hold, som det er rart at
være en del af. Landsholdets værdier skal fortsat italesættes. F.eks. ved en landsholdssamling og ved
helhedssamtaler og fremgår i yde yde kontrakten. Eventuelle klare brud på disse værdier skal især
italesættes overfor dem som gør det - i yderste konsekvens også med sanktioner til følge.

Udviklingsmål (8.4): Sub-elite koncept fortsættes (bobler) - herunder med støtte til deltagelse i en
WDSF-turnering efter eget valg
Det er målet at gøre overgangen til elitegruppen på landsholdet mere glidende og attraktiv for dygtige
par, der endnu ikke er kvalificeret til at blive udtaget på eliteniveau Dette gøres ved at udtage par til
sub-elite og tilbyde dem deltagelse i nogle af elite-aktiviteterne (som hidtil) samt yde et tilskud til en

Elitestrategi 2021  v. 1.2
Sidst redigeret 19. marts 2021

13



valgfri WDSF-turnering (gerne med henblik på deltagelse i turnering sammen med par i elitegruppen eller
fællestur).

DS vil gøre en særlig indsats for at understøtte disse værdier ved en særligt fokus på disse
handlinger:

Communication
- DS vil i 2021 udvikle et nyt og forbedret koncept for valg af, samt inddragelse af en

repræsentant for aktive dansere for at sikre videndeling.
- DS vil sikre respektfuld og positiv tone med kommunikation i øjenhøjde mellem dansere og

alle i organisationen.
- Endvidere vil DS bestræbe sig på at den sportslige ledelse er synlig i klubberne så alle

dansere der indgår i elite arbejdet eller kandiderer til det føler sig set (og hørt) af den
sportslige ledelse.

Community
- DS vil fortsat have fokus på at understøtte fællesskabet på landsholdet gennem bl.a. officiel

repræsentation til større turneringer og mesterskaber, profilbeklædning, samt arrangering
af fællesture (beskrevet yderligere nedenfor).

- DS har i 2021 ændret på landsholds strukturen for at styrke sub-elite og de unge pars rolle
med henblik på at lave en glidende overgang til elitegrppen og danne bånd på tværs af
grupper. Ligeledes fastholdelse af rollemodel-ordningen.

We are professionals
- DS vil fortsat have øget fokus på tillid og personligt ansvar i elitearbejdet. Dette vil primært

blive gjort gennem øget dialog, samt fokus på de gensidige forventninger mellem forbund
og elitepar, samt at disse bliver overholdt. Dette værende overholdelse af deadlines mv.
Ligesom at forbundet også vil agere professionelle i ord og handling.

Profilbeklædning
Alle atleter i elitegruppen på landsholdet får udleveret profilbeklædning med “National Team”. TD
støttede atleter har desuden TD logo på. Andet profilbeklædning kan tilkøbes til favorable priser.
Øvrige atleter optaget på landsholdet kan købe profilbeklædning efter eget ønske og behov.
Sub-elite og kraftcenter kan tilkøbe tøj med titlen “Talent Team”.

Fællesture
DS udvælger nogle årlige turneringer som anbefales til parrene for at DS som forbund og landshold
samlet er synlige til WDSF turneringer. Afhængig af atletplacering fremgår det af
basisforpligtelserne hvilke turneringer DS forventer de forskellige par deltager i. Det er målet at
den øgede internationale turneringsrutine vil være yderst gavnlig ift. vore elitepars sportslige
udvikling samt fællesskabet blandt elitedanserne.
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Udviklingsmål (8.3): Fælles turneringsaktivitet
Det er et udviklingsområde i DS’ elitearbejde at man vil arbejde for et øget nordeuropæisk samarbejde på
turneringsområdet og tilbud om inddragelse af eksperthjælp til at udvælge turneringer man kan anbefale
til landsholdsparrenes trænere (på “national team”). Dette skal resultere i nogle fællesture for at øge
fællesskab og sammenhold på landsholdet. Konkret vil der ydes støtte til deltagelse i en specifik
turneringsbegivenhed (f.eks. NEC) og det italesættes at man bør forsøge at deltage i denne.

Delegationer til mesterskaber og cups
Det er eliteorganisationens målsætning, at DS så vidt muligt skal være repræsenteret til alle
mesterskaber med de bedste par. Elitedriften udtager par til lukkede mesterskaber og cups. Det er
de bedste par på landsholdet, der udtages efter gældende regler baseret på deres placering til DM
og på den danske rangliste. Par der ikke er del af landsholdet kan ikke repræsentere Danmark og
DS ved mesterskaber og cups. Parrene udtages 26 dage før et mesterskab. Alle nationale
pointgivende turneringer op til denne dato tæller med i forhold til udtagelse. Valget af 26 dage er
for at undgå tvivlsspørgsmål i tilfælde af mesterskaber der afholdes præcist 1 måned el. 4 uger
efter en rangliste. I så fald vil ranglisten altid tælle med.

På baggrund af økonomisk prioritering, samt analyse af de kategorier med største medaljechancer
er udvalgt følgende støttekategorier:

Voksen: VM og EM Standard, Latin og 10-dans
Ynglinge: (kun til 1. parret) VM og EM Standard, Latin og 10-dans

DS dækker rejseudgifter for udsendte par i støttekategorierne. I øvrige kategorier kan der ansøges
om økonomisk støtte såfremt 1) der har været tale om ekstraordinært forhøjede udgifter, 2) hvis
der vurderes at være finale-/medaljepotentiale.

Coach støtte til mesterskaber
Ved støttekategorier gives ligeledes støtte til deltagelse af parrets danske coach. Ved dansk coach
menes en instruktør der er dansk statsborger, eller trænere/coaches der som aktiv danser
repræsenterede Danmark ved deres karrieres afslutning (eller fortsat repræsenterer Danmark som
aktiv danser), og som fortsat arbejder regelmæssigt i Danmark.

Udviklingsmål (9.1): Mange personlige trænere vælger at ledsage deres par til EM/VM
Der ønskes fortsat at give mulighed for at de par, der repræsenterer Danmark ved EM/VM får deres
personlige træner/coach med for en optimal støtte. Dette gøres ved at fortsætte støtten til rejseudgifter.

Coaches til:
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Verdensklasse- og eliteatleter DS dækker 100% af udgifterne

Øvrige voksenpar kan støttes med tilskud på maks. kr 6.000 (ved oversøiske
mesterskaber maks. kr. 8.000)

Ynglinge kan støttes med tilskud på maks. kr 4.000 (oversøiske mesterskaber
max kr. 6.000)

Der dækkes/støttes:
- Rejse inkl. visum (dog ikke indenrigsrejse i DK)
- Hotel (maks. 2 nætter)
- Indgangsbillet
- Deltagelse i officiel middag

Se særskilt dokument for funktionsbeskrivelse i rollen som dansk coach ved internationale
mesterskaber.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til coach til andre kategorier eller par, såfremt: 1) Der ikke
udsendes en forbundsrepræsentant og 2) der er særlige hensyn fx at parret skal danse mesterskab
for første gang.

Coach kan i samarbejde med DS ligeledes bedes om at varetage funktionen som
forbundsrepræsentant/chef of delegation.

Forbundsrepræsentanter/ chef of delegation til mesterskaber
Der sendes en officiel repræsentant fra forbundet til:

- Samtlige WDSF lukkede mesterskaber for voksne (EM og VM)
- Ved WDSF mesterskaber med væsentligt sportslig potentiale (medalje/finale potentiale)

Det er som udgangspunkt DS’ formand, sportschef eller et medlem af bestyrelsen som deltager
som forbundsrepræsentanter. Hvis disse er forhindrede, kan sendes et andet medlem af DS’
eliteudvalg/elitedrift.

TRIVSEL: Fortsat fokus på mental sundhed
DS har i perioden 2019-2020 haft særlig fokus på trivsel herunder mental sundhed i en tid hvor
stadig flere unge elitesportsudøvere får problemer med stress og lignende.

DS´ elitedansere er blevet bedt om at deltage i en undersøgelse, som Team Danmark har igangsat i
samarbejde med Syddansk universitet. Indsatsen specificeres med baggrund i indsatsens fund.
Yderligere igangsættes implementeringen af ATK og helhedssamtalen med mulighed for yderligere
udviklingssamtaler  for elitetruppen.
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Etisk kodeks
DS har udarbejdet "Etiske regler for Danmarks sportsdanserforbund". Reglerne indeholder blandt
andet en ernæringsstrategi, god sportsmanship og etiske retningslinjer generelt ift. forbundets
værdier, mobning mm. Herudover er Etisk Kodeks for Dansk Konkurrence Idræt under udarbejdelse
fra DIF/Team Danmark. Det forventes at alle i forbundet (dansere, trænere, klubber, forbunds-
ansatte og frivillige) på alle tidspunkter lever op til de gældende etiske regler og kodeks.

Udviklingsmål (1.1)
I 2021 har DS en målsætning om at yderligere øge kendskabet til DS’ etiske regler i klubberne på en måde
hvor der skabes en generel forståelse for og stærk fokus på disse etiske reglers overholdelse i hverdagen.
Dette gøres ved at gennemføre korte seminarer hos udvalgte klubber (primært eliteklubber). Klubberne
orienteres om dette under klubbesøg fra elitedriften.

Udviklingsmål (1.2)
Det er ligeledes en målsætning at understøtte hensigtsmæssig træneradfærd i relation til trivsel,
ernæring og mental sundhed, bl.a. ved at integrere disse emner yderligere i ATK træneruddannelsen og
på elitetrænernetværket.

Udenlandske dansere i Danmark
Stadig flere elitedansere vælger at indgå partnerskab med udenlandsk partner. Forbundet vil
anbefale partnersøgende at søge en dansk partner først og fremmest. Ligeledes anbefaler
forbundet ikke og medvirker ikke til, at udenlandske dansere alene flytter til Danmark for at danse,
før de er fyldt 15 år.

Forventninger fra forbund og modydelser
DS opfatter tilbuddene til elitedansere som et sponsorat fra forbundets side med en række
forventninger og modydelser til parrene. Såfremt par ikke lever op til de aftaler der indgås kan
samarbejdet ophæves uanset parrets niveau og resultater.

Basisforpligtelser og Yde-Yde aftaler
Alle par som indgår i landsholdssammenhæng skal have underskrevet en skriftlig aftale om
basisforpligtelser for kraftcenterpar, samt en såkaldt yde-yde kontrakt for øvrige elitepar.
Kontrakten oplister de forventninger forbundet har til parrene for at indgå i samarbejdet. Uden en
underskrevet aftale kan parret ikke være del af landsholdet.

Såfremt et par ikke kan overholde aftalen håndteres dette på følgende måde, hvis andet ikke er
oplyst af sportschefen ved udmelding af en aktivitet:

Parret trækkes 8% (dog min. 4000kr) af parrets personlige støtte. Er der kun tale om et delvist brud
fx delvist fravær på en elitesamling trækkes 4% (dog min. 2000 kr.) af parrets personlige støtte.

Det fremhæves dog at ovenstående kun er gældende hvis parret i god tid (min. 1 måned før
aktiviteten) og med en god forklaring henvender sig til sportschefen. Gøres dette ikke kan der
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forekomme større konsekvenser. Herunder fx sanktioner ved at nedsætte aktivitetsstøtte i op til 2
kalenderår, fratage par at deltage i internationale mesterskaber for Danmark mv. Brydes kontrakten
mere en 1 gang over 2 år, forbeholder DS sig retten til at opsige samarbejdet

Undtagelser & dispensation
- Ved særlig godkendt sygdom, dødsfald i nærtstående familie og graviditet vil parret

undtagelsesvis få godkendelse efter underskrift af tro og love erklæring.
- Uhensigtsmæssig sen udmeldelse fra DS side (mindre end 3 måneder før begivenheden),

hvor parret allerede har planlagt anden aktivitet (jf. parrets aktivitetsplan) – Parret skal
henvende sig senest 1 uge efter udmeldingen af ændringer eller ny dato.

- Skadesforløb, ved pludselige opstået skader samt længerevarende genoptræning og skader
vil DS forbeholde sig retten til at få udarbejdet en skades erklæring i samarbejde med
atleten (lægeerklæring kan blive aktuelt ved længerevarende eller gentagne forløb). Efter
tilfredsstillende udarbejdelse af planen samt mulig recovery, vil der blive givet dispensation
jf. ovenstående regler.

Egenbetaling
Der stilles krav om egenbetaling for alle dansere på landsholdet på nær verdensklasseatleter. Beløb
og betalingsbetingelser vil fremgå af de udmeldte konceptbeskrivelser.

Anti-doping
DS er et Forbund under DIF og følger således Anti-doping Danmarks regler og retningslinjer
(www.antidoping.dk). Som medlem af WDSF og følger forbundet således også reglerne og
retningslinjerne udgivet af WDSF og World Anti-Doping Agency.
Alle dansere skal være bekendt med, at sportsdans er og skal forblive en ren sport. Dansere som
tager doping kan ikke indgå i landshold. Det er op til den enkelte danser altid at holde sig
opdateret omkring de gældende regler.

Sponsorer
Forbundet arbejder aktivt på at indhente sponsorkontrakter via professionelt netværk med henblik
på at underbygge elitearbejdet, udover den fælles satsning sammen med Team Danmark.

Udviklingsmål (5.1): Der udarbejdes en kommercialiseringsplan for at skaffe flere indtægter
I 2021 forventes påbegyndelsen af et udviklingsprojekt, der skal afdække mulighederne for yderligere
indtægter fra elite-området for DS. Formålet med dette er at sikre at Danmarks Sportsdanserforbund
gennem hele perioden 2021-2024 sammen med Team Danmark kan finansiere sin deltagelse i
eliteaktiviteter på højt plan. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med eventuelt inddragelse af eksterne
konsulenter i arbejdet.

Udviklingsmål (5.2) Igangsætte arbejdet efter kommercialiseringsplanen i andet halvår af 2021
Det er målsætningen at igangsætte arbejdet med at skaffe yderligere indtægter i andet halvår af 2021, så
der kan opnås konkrete resultater (indtægter) senest i 2023.

Elitestrategi 2021  v. 1.2
Sidst redigeret 19. marts 2021

18



Såfremt forbundet indgår i sponsorat af landsholdet skal alle par støtte op, samt sikre at evt. personlige
sponsorer ikke giver konflikt i forhold til forbundets sponsorer.

Revisioner:
v. 1.1 - Rettelser efter elitedriftens og bestyrelsens input - godkendt af bestyrelsen 08/03/21
v. 1.2 - Rettelser efter sparing med Team Danmark
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