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FORMÅL 
Formålet med Skive AM’s elitepolitik er at fastlægge de overordnede retningslinjer for 
klubledelsen og atletikafdelingens beslutningsprocesser i det daglige arbejde samt ved 
udvikling af strategier og målsætninger for klubbens eliteatletikudøvere.  
 
MÅLGRUPPE 
Elitepolitikken i atletikafdelingen omfatter de atletikudøvere, der deltager i danske og 
internationale mesterskaber med gode resultater, eller deltager på det absolut højeste 
nationale plan inden for én eller flere atletikdiscipliner. Elitepolitikken omfatter ikke 
bredden i klubben.   
 
MÅLSÆTNINGER 
Målet med elitepolitikken er at: 
 
• Skabe optimale og attraktive vilkår og rammer for eliteatletikudøvere. 
• Give den enkelte eliteudøver mulighed for at indfri sit sportslige potentiale. 
• I samarbejde med Dansk Atletik Forbund udvikle ungdomsudøvere og eliteaktive 

med særlige sportslige udviklingspotentialer. 
• Forbedre træningsmiljøet og det sportslige niveau i klubben samt give de eliteaktive 

mulighed for at opnå bedre resultater. 
• Fastholde talenter, ungdoms-, senior- og masterelite i Skive AM eller sporten.    
• Rekruttere nye eliteatletikudøvere. 
• Tilsikre at Skive AM kontinuerligt deltager i større mesterskaber i alle aldersklasser 

samt er konkurrencedygtig med de største atletikklubber i dansk atletik. 
• Afstemme krav og forventninger imellem ledelsen, atletikudvalget, trænere og 

eliteidrætsudøvere. 
 
MISSION 
Skive AM vil aktivt medvirke til, at Danmark kontinuerligt har chance for at vinde 
medaljer ved internationale atletikmesterskaber. 
 
VISION 
Skive AM vil vinde medaljer ved alle danske ungdoms-, senior- og masteratletik-
mesterskaber samt kontinuerligt have mindst én atlet i den internationale masterelites 
top 3. 
 
POLICY 
For at nå de overordnede mål skal Skive AM kontinuerligt tilsikre, at klubben råder over 
moderne træningsfaciliteter, opretholder et unikt træningsmiljø, har uddannede 
trænere på alle niveauer og i alle discipliner samt afsætter økonomiske midler til støtte 
for udviklingen af klubbens største talenter samt fastholdelse af senioraktive og 
masters på nationalt og internationalt eliteniveau.  
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ELITEGRUNDLAG  
Elitepolitikken tager udgangspunkt i alle atletikafdelingens eliteaktive, der opdeles i: 
 

 
International elite: 
 

 
Deltager i internationale mesterskaber med gode resultater. 
 

National elite: Deltager i nationale mesterskaber med gode resultater. 
 

Ungdomselite: 
(14 – 22 år) 

Opfylder et af ovenstående krav og konkurrerer på ungdomsniveau. 
 
 

Seniorelite: 
(23 – 29 år) 

Opfylder et af ovenstående krav og konkurrerer på seniorniveau. 
 
 

Masterelite: 
(30+ år) 

Opfylder et af ovenstående krav og konkurrerer på mastersniveau. 

  
Paralympisk elite: Opfylder et af ovenstående krav og konkurrerer på alderssvarende 

niveau. 
 

 
Aktive i ungdomseliten og mastereliten kan tillige være en del af den nationale og 
internationale seniorelite, såfremt de opfylder Dansk Atletik Forbunds eller Skive AM’s 
objektive krav eller udvælges på baggrund af en subjektiv vurdering. 
 
UDVIKLING AF ELITEN 
Skive AM vil udvikle klubbens talenter og eliteaktive i et samarbejde med Dansk 
Atletikforbund. Skive AM vil fremme dialogen mellem klubben, talentcentre og 
elitekraftcentre, herunder tilsikre at fokusområder og forventninger afstemmes mellem 
eliteaktive, trænere og ledere.  
 
ELITESATSNING 2020 
Elitekonceptet for perioden 2015 – 2020 er Skive AM’s målrettede indsats for at finde 
og udvikle atletiktalenter med særlige sportslige udviklingspotentialer samt fastholde 
etablerede eliteudøvere på højeste alderssvarende nationale og internationale 
eliteniveau længst muligt. Elitesatsningen målrettes udelukkende på de bedste og 
mest lovende talenter og eliteudøvere i klubben.  
 
UDTAGELSESKRAV 
Atletikudøvere der har potentiale til at placere sig blandt de bedste i Danmark, 
Skandinavien, Europa eller verden, samt følger den planlagte træning regelmæssigt, 
målrettet og seriøst, kan udtages til klubbens elitesatsning år 2015 – 2020. Derudover 
skal atleten have visionen, evnen og viljen rettet mod eliteidræt. Atleten skal have 
evnen til at fastsætte og opnå egne præstationsmål samt viljen og motivationen til at 
investere tid og ressourcer i en målrettet, konstant og effektiv kontinuerlig træning. 
Kvalifikation for ungdoms- og senioreliten sker efter indfrielse af objektive krav samt 
en subjektiv vurdering af atletens træningsindstilling, konkurrencementalitet og 
udviklingspotentiale. Mastereliten kvalificeres alene på baggrund af internationale 
topplaceringer. Kvalifikation sker fra den dato, hvor atleten opfylder præstations- eller 
resultatmålet og et kalenderår frem til afslutningen af en hel ude- eller indesæson. 
Detaljerede kvalifikationskrav fremgår af hjemmesiden. 
 
SATSNINGSGRUPPER 
De aktive der kvalificerer sig til elitesatsning 2020 tilbydes optagelse på: 
• POWERTEAM   (14 – 22 år) 
• POWERTEAM+   (23 – 29 år) 
• POWERMASTERS  (30 + år) 
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Figur: Skive AMs elitekoncept 2015 – 2020 

 
POWERTEAM 
Er Skive AM’s hold for ungdomstalenter, der opfylder klubbens objektive præstations- 
og talentudviklingskrav. Formålet med klubbens talentudvikling er at identificere 
ungdomsudøvere med særlige sportslige udviklingspotentialer samt gennem mål-
rettet træning og vejledning aktivt bidrage til deres videre udvikling. Talentudviklingen 
er fokuseret på udvalgte ungdomsudøvere i alderen 14 til 22 år. 
 
POWERTEAM+ 
Er Skive AM’s hold for udvalgte senioreliteudøvere der deltager på det absolut højeste 
nationale eller internationale plan samt opfylder Dansk Atletik Forbunds elite- og 
centrale talentkonceptkrav eller klubbens objektive præstationskrav inden for min. én 
atletikdisciplin. Formålet med satsningsgruppen er at udvikle og fastholde senior-
eliteaktive i klubben samt tilsikre, at eliteudøvere med særlige sportslige potentialer 
opnår mulighed for at præstere de bedst mulige resultater nationalt og internationalt. 
 
POWERMASTERS 
Er Skive AM’s hold for udvalgte eliteudøvere der deltager i nordiske og internationale 
mesterskaber for masters og resultatmæssigt placerer sig i den internationale top 3. 
Formålet med satsningsgruppen er at udvikle og fastholde klubbens konkurrence-
dygtige eliteudøvere på det højeste internationale plan og i sporten længst muligt samt 
virke som Skive AM’s fremmeste ambassadører. 
 
PARALYMPISK ELITE 
Handicappede eliteudøvere der konkurrerer på det højeste paralympiske eliteniveau 
nationalt eller internationalt sidestilles med den alderssvarende satsningsgruppe. 
Kvalifikation til satsningsgruppen sker ud fra en subjektiv vurdering i forhold til 
handicap, præstations- og resultatniveau samt sportslige udviklingspotentiale i den 
eller de valgte atletikdiscipliner. Udvælgelsen kan evt. ske i samråd med Dansk 
Handicap Idræts-Forbunds eliteansvarlige. 
 
DELTAGELSE 
Deltagelse i satsningsgrupperne er frivillig, og atleterne har mulighed for at frasige sig 
indstilling eller afgå fra holdet i forløbet, såfremt de har udfordringer med at efterleve 
udtagelseskravene, træningsplanerne eller de aftalte forpligtelser. 
  

 Elitesatsning 2020 

Ungdomselite 14 – 22 år Seniorelite 23 – 29 år Masterselite 30+ år 

International elite 

National elite 

POWERTEAM 
POWERTEAM+ 
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UDVIKLINGSPLANER 
Elite- og talentudvalget udarbejder i fællesskab med de aktive og trænerne en 
udviklingsplan for hver enkel eliteudøver. Planen skal som minimum indeholde en hel 
ude- og indesæson. Efter behov udarbejdes der tillige kollektive udviklings- og 
handlingsplaner for satsningsgrupperne. 
 
FORPLIGTELSER 
Eliteaktive der deltager i en af satsningsgrupperne er forpligtigede til at: 
 
• Deltage i flest mulige af klubbens fastlagte træningspas og -aktiviteter. 
• Efter aftale med klubben og træneren deltage i Dansk Atletik Forbunds centrale 

og/eller decentrale talentudviklingsprogrammer og træningssamlinger.   
• Følge trænernes råd, vejledning og aftalte træningsprogrammer. 
• Træne målrettet og effektivt. 
• Bidrage til egen og andres resultatmæssige udvikling, og ved selv at være det gode 

eksempel medvirke til at motivere andre af klubbens atleter. 
• Repræsentere klubben til konkurrencer og mesterskaber i den eller de discipliner, 

som kvalifikation til satsningsgruppen er indfriet i, herunder stille op til vestdanske 
og danske mesterskaber i såvel individuelle som holddiscipliner. 

• Repræsentere Danmark i forbindelse med landsholdsudtagelser, talentudviklings- 
og elitearrangementer. 

• Være til rådighed for klubben, når der gennemføres talentudviklingsrelateret 
træning, konkurrence, fællessamling, undervisning og andre aktiviteter. 

• Virke som klubbens diplomater ved særlige lejligheder, f.eks. i forbindelse med PR 
for Skive AM samt for klubbens og pågældende satsningsgruppes sponsorer. 

 
ANSVAR 
Det overordnede ansvar for Skive AM’s elitearbejde varetages af elite- og talent-
udvalget efter retningslinjerne angivet i nærværende elitepolitik samt supplerende 
direktiver fra klubledelsen og atletikudvalget. Det daglige ansvar påhviler elite- og 
talentudvalgets formand og trænerne i samarbejde. 
 
PRIORITERING 
Elite- og talentarbejdet prioriteres ligeligt i forhold til træner- og lederressourcer samt 
økonomiske rammer. 
 
ØKONOMI 
Ansvaret for udarbejdelse af tilskudsregler og årlige økonomiske rammer samt 
fordelsprogrammer for de tre satsningsgrupper påhviler atletikudvalget. Elite- og 
talentudvalget bidrager med forslag og indstillinger til atletikudvalget og ledelsen. 
 
KOMMUNIKATION 
Elitepolitkken offentliggøres på klubbens hjemmeside. 
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