
Under DAF’s Terminsliste 
Retningslinjer og prioriteringer 

 
 
Kalenderprioriteringslisten herunder har vejledende status, og skal i videst mulig omfang tage hensyn til aktiviteter i 
forbunds- og foreningsregi. Hvis det vurderes nødvendigt kan DAF’s administration og Kalenderprojektgruppen afvige 
prioriteringslisten med ansvar overfor bestyrelsen. 
Det er DAF’s Projektgruppe Kalender, der står for at oprette rullende terminsoversigter for de kommende 3 sæsoner, som 
fremlægges til debat blandt alle relevante DAF komitéer og grupper. Det er DAF’s Projektgruppe Kalender, der har den 
endelige kompetence til at fastlægge terminerne, mens det er DAF’s kontor, der vedligeholder terminslisten på DAF’s 
hjemmeside. 
 

 Arrangementer Ansvar Ungdom Senior Master 

1.prioritet OL, VM, World Cup, EM samt Europa 
Cup, Universiade og Master Games 
Alle alders- og disciplingrupper, alle 
mesterskaber samt landshold og 
klubhold. Alle mesterskabsterminer er 
givne, altså et vilkår. 

IOC, EOC, IAAF, 
EA og FISU 

EYOF 
EM U18 

YOG 
ECCC U20 
EM U20 
VM U20 
EM U23 

Universiade 

OL 
VM 
EM 

EM Hold 
World Cup 
Europa Cup 

ECCC 
Universiade 

VM 
EM 

WMG 
EMG 

2.prioritet Store DM inde og ude 
Alle aldersklasser, 
ungdom/senior/masters 

B&U-, Senior- og 
Masters 
Komitéen. 

DMU 
DMU inde 

Store DM 
Store DM 

Inde 

DM 
Masters 

DMM inde 

3.prioritet Nordiske Mesterskaber og landskampe 
samt kapgangslandskampe 
Alle aldersgrupper og alle 
mesterskaber/landskampe 

Nordiske lande 
samt National 
Athletic 
Federations 

NM U20 
NM U23 

NM 7/10-
kamp 

NM Cross 

NM inde-LK 
NM Cross 

NM 10.000m 
NM Kapgang 
Kapgangs-LK 

NM 
Masters 

NMM inde 

4.prioritet Elite/Central Talentudvikling. Alle 
samlinger og træningslejre 
DAF uddannelse 

Elitestab 
DAF’s 
Sekretariat 

CTU U20 
CTU U23 

Elite  

5.prioritet Cross Nationals, DT, DTU, 
Mastersturnering, DM Mangekamp og 
kastemangekamp samt 
iagttagelsesstævner til EM Hold 
Indledende runder og finaler, samt inde- 
og udendørs 

Projektgrupper, 
DAF komitéer 
samt elitestab 

Cross 
Nationals 

DTU 
DM 7/10-

kamp 
DM K5K 

Cross 
Nationals 

DT 
DM 7/10-

kamp 
DM K5K 

Iagt.st. EM 
Hold 

Cross 
Nationals 
Masters 

Hold 
DM 7/10-

kamp 
DM K5K 

6.prioritet DM 10.000m, halvmaraton, maraton, 
100km, 24timer og trailløb samt alle 
kapgangsmesterskaber (der ikke er med 
under 2.prioritet) og 
kapgangsturneringen. 
Alle aldersgrupper 

Projektgruppe 
kapgang samt 
Senior Komité 

½-maraton 
U23 

Maraton U23 
Kapgang 

10.000m 
½-maraton 

Maraton 
100km 

24 timer 
Trailløb 

10.000m 
½-maraton 

Maraton 
100km 

24 timer 
Trailløb 

7.prioritet Store øst/vest mesterskaber inde og 
ude, samt Øst/vest hold ungdom (10-15 
år) 
Alle aldersklasser (ungdom/masters) 

B&U komité 
samt region 
øst/vest 

Øst/vest 
Øst/vest inde 

Øst/vest 
Hold 

 Øst/vest 



8.prioritet Decentral Talentudvikling 
Alle træningssamlinger 

Elitestab og 
DTU-centre 

DTU U18 
DTU U20 
DTU U23 

  

9.prioritet Alle andre øst/vest mesterskaber 
Alle aldersgrupper 

B&U komité 
samt region 
øst/vest 

Div. øst/vest   

10.prioritet Alle øvrige klub- og regionsstævner Regioner og 
klubberne 

Ungdoms-
stævner 

Senior 
stævner 

Masters 
stævner 

 
De store klubstævnearrangører (min. 1.000 starter i gennemsnit over de sidste 3 sæsoner) har mulighed for at komme ind 
på prioriteringslisten allerede fra 5.prioritet gennem ansøgning til DAF’s Projektgruppe Kalender. Det sker ved at downloade 
skema under Kalender på DAF’s hjemmeside. Ansøgning senest 1.juli, hvis man ønsker at komme i betragtning til 
terminslisten for det kommende kalenderår. 
 
NOTE: I selve planlægningsfasen kan arrangementer på forskellige prioriteringer sagtens lægges på samme termin, så længe 
det vurderes, at der ikke er en interessekonflikt mellem de aktivgrupper som arrangementerne henvender sig til. 
 

  



Terminsliste årshjul 
 

Maj DAF’s administration indkalder motiverede interessetilkendegivelser for DM-værtskaber for de 
kommende 4 år. 
Er der kun én forening der udtrykker interesse, så tildeles foreningen værtskabet, hvis de ellers 
opfylder de forventninger, som DAF stiller til det pågældende mesterskab. 
Hvis der er flere ansøgere, så kander være behov for at indhente yderligere oplysninger. 
På side  

August DAF’s administration behandler tilkendegivelser for DM-værtskaber de kommende 4 år, og 
indstiller kandidater for det følgende år til godkendelse hos DAF’s bestyrelse. 
DAF’s administration offentliggør opdaterede oversigter på DAF’s hjemmeside under Kalender. 
 

September Afholdelse af Nordisk Generalsekretærmøde, hvor endelige NM-terminer for året efter 
fastlægges. Terminer formidles videre til Projektgruppe Kalender. 
 

Terminsmøde afholdes ultimo med relevante komitéer og grupper. 

 Version 3 af terminsliste år 1 (året efter mødet) vedtages (ned til prioritet 6). 

 Version 2 af terminsliste år 2 fastlægges (prioritet 3-6) på selve mødet. Alle indbudte 
projektgrupper og komiteer har sendt ønsker til Projektgruppe Kalender inden mødet. 

 Version 1 af terminsliste år 3 gennemgås (ned til prioritet 2), oplæg fra Projektgruppe 
Kalender. 

 

DAF’s administration offentliggør arrangørerne for næste års DM-arrangementer, og udsender 
kontrakter til foreningerne.  
 

Oktober Afholdelse af region øst/vest møde med terminsbehandling. Version 3 af terminsliste år 1 
opdateres med forslag til prioritet 7-10. 
 

Projektgruppe Kalender koordinerer og beslutter endelige terminer, hvis der er sammenfald 
eller uenighed. 
 

Der afholdes EA Kalenderkongres. Terminer formidles videre til Projektgruppe Kalender. 
 

November Primo offentliggøres de aktuelle versioner af terminsliste år 1-3 på DAF’s hjemmeside som 
samlede oversigter (Projektgruppe Kalender). Projektgruppe Kalender vedligeholder og 
opdaterer dem løbende. 
 

Medio november er terminsliste år 1 fuldt opdateret på DAF’s kalender (DAF’s kontor). 
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