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Formål 
Komitéen skal som ansvarlig for DAF’s tekniske område sikre, at forbundet til stadighed kan servicere 
medlemsforeninger, kommuner og øvrige eksterne parter i tekniske spørgsmål vedr. atletikfaciliteter samt 
regler mv. for afvikling af konkurrencer under DAF/IAAF (samlet i DAF’s Konkurrenceregler, der er en dansk 
oversættelse af de til enhver tid gældende IAAF Competition Rules med tilføjelse af eventuelle danske 
særregler). 
Komitéen skal desuden som fagligt rådgivende organ understøtte DAF’s bestyrelse og administration i 
tekniske spørgsmål jf. ovenstående. 
 

Opgaver 
• Sikre at tiltag og aktiviteter på det tekniske område sker i overensstemmelse med den til enhver tid 

gældende DAF Strategiplan, samt indstille eventuelle forslag til ændringer af denne samt øvrige tiltag 
på det tekniske område til DAF’s bestyrelse 

• Varetage DAF’s certificering af danske atletikfaciliteter 
• Rådgive alle relevante fora i forhold til etablering, renovering samt certificering af atletikanlæg 
• Varetage den løbende opdatering af DAF’s Konkurrenceregler (Forbundsmappens afsnit 10), herunder 

implementering af ændringer i IAAF Competition Rules samt eventuelle nationale ændringer besluttet 
af Teknisk Komité 

• Informere alle relevante fora om ændringer i ovenstående regler 
• Rådgive i spørgsmål vedr. konkurrenceafvikling og regelforståelse 
• Varetage den overordnede koordination af DAF’s uddannelse af atletikdommere og øvrige officials, der 

indgår i afviklingen af konkurrencer under DAF/IAAF 
• Ovenstående opgaver varetages i samarbejde med DAF’s tekniske konsulent samt andre relevante 

medarbejdere og frivillige i forbundet 
 

Sammensætning 
2 valgte:   Martin Roald-Arbøl, formand 
  Kirsten Bergmann  
1 bestyrelsesmedlem: Søren Munch 
2-3 udpegede:  Ulrich Engmark 
  Inge-Marie Schöler 
  Peer Jensen  
 
Reference 
DAF bestyrelse 

Forankring 
DAF administration: Teknisk konsulent Bo Rasmussen 
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Budget 
Kr. 34.000,-   Fastsat af bestyrelsen indenfor rammebudget vedtaget af årsmødet 

Budgetansvarlig 
Martin Roald-Arbøl 

Arbejdsform 
Forventes at holde møde 2-3 gange årligt. 

Tilknyttede projektgrupper 
Starteruddannelse og -miljø 
 
Dokument-bibliotek 
Dropbox 
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