
Elitepolitik 
Hvidovre Atletik & Motion 

  

 

Baggrund 
De sidste mange års resultater ved Danske Mesterskaber har vist, at der intet er til hinder for at Hvidovre AM er med i 

toppen af dansk atletik både i enkeltøvelser og i holdsammenhæng. Der er heller intet til hinder for, at Hvidovre AM 

kan producere udøvere til internationale ungdomsmesterskaber. 

 

Samtidig er det dog også blevet tydeligt, at foreningen har nogle svage sider gennem en for lille medlemsskare i 

ungdomsafdelingen samt en for svagt defineret rød tråd i det træningsmæssige arbejde fra ungdomsudøver til etableret 

eliteudøver. 

 

 

Politik 
Hvidovre AM skal arbejde for at sikre succesrig deltagelse ved Danske Mesterskaber og internationale ungdomsmester-

skaber og konkurrencer på højeste niveau. Der skal til en hver tid ske en prioritering af de tilgængelige ressourcer, så de 

målrettes mod de discipliner og aktive, hvor potentialet vurderes størst. 

 

Hvidovre AM skal sikre de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at gennemføre 

elitepolitikkens mål og de opstillede handleplaner, herunder: 

 

 Udarbejde målsætninger og handleplaner for kontinuer rekruttering og medlemsfastholdelse til 

ungdomsafdelingen. 

 Udarbejdelse af en træningsmæssigt rød tråd gennem det træningsmæssige arbejde fra ungdom til voksen 

eliteudøver, der ligger sig tæt op af det aldersrelaterede træningsprojekt (ATK), som Dansk Atletik Forbund 

har udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. 

 Udbygge trænernes faglige niveau gennem individuelt lagte uddannelsesplaner, der både inkluderer formel 

videreuddannelse og mere uformel opgradering gennem tilgang til ny viden og udbygning af fagligt netværk. 

 Sikre de aktive adgang til højt kvalificeret træning gennem fagligt og menneskeligt kompetente trænere på alle 

niveauer i det træningsmæssige arbejde fra ungdom til senior. 

 Tilbyde de bedste aktive kvalificeret og målrettet træning på højeste niveau, der sigter på at udvikle deres 

potentiale på den lange bane som senioraktive. 

 Arbejde for etablering af optimale træningsfaciliteter og nødvendigt træningsudstyr. 

 Arbejde for indkøb og implementering af testudstyr, der kan give svar på effekten af den daglige træning samt 

effekten over tid. 

 

Hvidovre AM skal sikre sig, at al eliteatletik udøves på en sportslig og etisk forsvarlig måde i overensstemmelse med 

både Dansk Atletik Forbund og Team Danmarks retningslinjer ift. job/uddannelse og kost/ernæring.  

 

 

Målsætninger 
Hvidovre AM har et overordnet mål om at være blandt de toneangivende atletikklubber i Danmark rent idrætsligt. For at 

opnå dette er der opstillet årlige målsætninger om: 

 

 Holdmæssigt være repræsenteret i den øverste division i Danmarksturneringen for både mænd og kvinder, og 

hjemtage minimum en DM-medalje. 

 Individuelt erobrer mere end 10 DM-medaljer hos senior og mere end 20 medaljer hos ungdom.  

 Være repræsenteret på de danske seniorlandshold med minimum 3udøvere. 

 Være repræsenteret til de Nordiske U20- og U23-mesterskaber med indtil flere udøvere. 

 Minimum hvert andet år have mindst en deltager med til internationale ungdomsmesterskaber. 

 At vi hvert år afsætter en væsentlig del af vores midler til elitaktiviteter, der skal sikre optimale vilkår for 

vores bedste eliteaktive, for så vidt angår træning, trænere, konkurrencedeltagelse, skadesforebyggende 

behandling og behandling. 

 At klubben bevarer sin plads blandt kommunens topsatsningsidrætter. 



 Sikre en fortsat udvikling af det faglige niveau for klubbens trænere gennem individuelle uddannelsesplaner. 

 Kontinuerligt arbejde for en opgradering af vores trænings- og konkurrencefaciliteter. 

 

Senest i 2017 er der opsat mål om, at Hvidovre AM skal: 

 Sikre en kontinuerlig tilgang til gruppen af eliteudøvere gennem fuldt ud implementering af rød tråd 

træningsmæssigt, og udarbejdelse og iværksættelse af en plan for kontinuer medlemsrekruttering. 

 Årligt erobre medaljer i DTU for ungdom (tidligere LTU). 

 Minimum hvert fjerde år have mindst to kandidater til et internationalt seniormesterskab. 
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