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Nyt fra DAF kontor 
I Dansk Atletik Forbund er vi rigtig kede af at måtte sige farvel til Leif Dahlberg, der desværre har 
valgt at stoppe som projektleder på DAFs fastholdelsesprojekt. Leif har sidste arbejdsdag 28. 
november. Projektet fortsætter dog som planmæssigt og ud fra samme målsætning om 
fastholdelse af flere aktive i dansk atletik og motion. 

DAF søger ny sportschef pr. 1. januar 
Dansk Atletik Forbund går, i samarbejde med Team Danmark, målrettet efter topplaceringer ved 
EM 2016, finaledeltagelse ved OL 2016, og har ligeledes kikkerten rettet mod 
medaljeperspektiverne i årene efter 2016. Hvis du er vores nye sportschef, der sammen med 
vores kompetente elitestab skal gå forrest i den fortsatte udvikling af atleter på topniveau, så kan 
du sikkert genkende dig selv i udsagnene i dette jobopslag. 

Hvad synes du om kommunikationen mellem 
DAF og klubberne? 
Dansk Atletik Forbund ønsker at blive så dygtig som muligt til at kommunikere med dig og alle 
landets andre DAF-klubber.  Vi håber derfor, du vil svare på en række spørgsmål, der alle handler 
om, hvad du synes om kommunikationen mellem os. Spørgeskemaundersøgelsen er fortrolig, og 
resultaterne bliver ikke offentliggjort individuelt.  
 

Der er ingen rigtige eller forkerte svar, vi ønsker blot at høre din 
mening! Nogle af spørgsmålene kan umiddelbart virke ens, men de er 
alle forskellige og handler om vores forskellige kommunikations-
platforme. Det er en meget stor hjælp for både dig og os, hvis du vil 
besvare alle spørgsmålene - det tager cirka 10-15 minutter.   
Hermed link til spørgeskemaet - videresend meget gerne linket til 
andre relevante i din klub. Jo flere der svarer jo bedre. På forhånd tak 
for din store hjælp. 

http://www.dansk-atletik.dk/Eliten/~/media/DAF/Elite/2014/sportschef_2015.ashx
https://survey.enalyzer.com/?pid=kf8t4mik
https://survey.enalyzer.com/?pid=kf8t4mik
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Tilmeld dig Atletikkens Årsfest nu 
Oplæg om dansk atletik nu og i fremtiden, DGI & DAF i fælles 
motionstiltag, Skole OL mm.  
Kom og mød venner, bekendte og andre fra atletik-, motions- og 
gangmiljøet i hele Danmark. Vi mødes i Strib ved Middelfart til 
Atletikkens Årsfest 25. – 26. oktober.  
DIFs formand, Niels Nygaard, afslutter lørdagens officielle program, 
inden festmiddag og årets atletikquiz. Søndag begynder med fælles 
morgenløb, og efter morgenmaden er der ordinært DAF-årsmøde.  
Bestyrelsen opfordrer alle DAF-klubber til at møde op og deltage i 
Atletikkens Årsfest. Se invitation HER. Vi glæder os til at se dig! 
Tilmelding til DAF senest fredag 10. oktober kl. 12! 
 

Husk også at tilmelde jeres klub til DAF Børne- og Ungdomskonference og DAF seniorkonference, 
der også foregår på Brogaarden lørdag 25. oktober kl. 9.30-15.30. Læs invitationerne her: B&U og 
SENIOR. 

Løber- og arrangørseminar søndag 9. november 
Tilmeldingen til årets Løber- og Arrangørseminar er åbnet! 
Forhåbentlig har du allerede længe haft datoen søndag 9. november i kalenderen – dagen hvor 
SDU og DAFs årlige løber- og arrangørseminar afholdes på Syddansk Universitet i Odense. 
”Jeg er meget stolt over at præsentere årets program. 
Det er over hele linjen særdeles kompetente 
oplægsholdere, vi præsenterer - og emnerne spænder 
vidt”, fortæller motionskonsulent i DAF og tidligere 
landstræner i mellem- og langdistanceløb, Thomas 
Nolan, der er primus motor bag Løberseminaret.  Læs 
invitationerne til Løberseminar og Arrangørseminar - 
og tilmeld dig her.  
I forbindelse med seminaret udkommer 
MotionDANMARKs rapport Motionsløb i Danmark. 

http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Arkiv/PDF/arrangementer/aarsmoeder/2014/Atletikkens%20Arsfest%20program%202014.ashx
http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Arkiv/PDF/arrangementer/Konferencer/Invitation%20BU-konference%202014.ashx
http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Arkiv/PDF/arrangementer/Konferencer/Invitation%20Seniorkonference%202014.ashx
http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Invitationer/2014/09/Løberseminar%202014%20Invitation.ashx
http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Invitationer/2014/09/Arrangørseminar%202014%20Invitation.ashx
http://motiondanmark.dk/loeb/nyheder-om-loeb/2014/loeberseminar-arrangoerseminar-2014.aspx
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35 nye ungdomstrænere på 
skolebænken 
11. – 12. oktober begynder DAFs nye trænerkursus for trænere, der arbejder 
med unge i alderen 10-13 år. Ikke færre end 35 trænere deltager i dette 
kursus, som afvikles over tre weekender med afslutning 1. – 3. maj 2015. 
Første del af kurset, der foregår i Århus, sættes fokus på spring. 

En af verdens dygtigste sprintertrænere 
kommer til Odense 
Lørdag 1. november får Danmark besøg af en af verdens 
allerdygtigste sprintertrænere, nemlig Loren Seagrave fra USA. I 
løbet af dagen vil Seagrave gennemføre et trænerseminar om 
sprint kombineret med lidt teori. Langt den største del af 
undervisningen er dog praktisk, idet de praktiske øvelser 
gennemføres af inviterede sprintere. Dette er en enestående 
mulighed for at blive undervist i sprint på verdensklasseniveau.  
Læs invitationen her. Tilmelding senest fredag 17. oktober her.  
 

Fidusbamsen 
Er Danmarks bedste holdkammerat fra Dansk Atletik Forbund? 
Jagten er gået ind på at finde Danmarks bedste holdkammerat. Fra 1. 
oktober og seks uger frem kan du på fidusbamsen.dk indstille en ung i 
alderen 12 til 19 år til den nystiftede pris, DIF og Nordea-fondens 
Fidusbamse.  Prisen sætter fokus på de mange unge drenge og piger i 
idrætsforeningerne, der hver dag er med til at gøre livet lidt sjovere for de 
andre. Vinderen kan se frem til en uforglemmelig rejse til 100.000 kroner 
med hele sit hold eller træningsgruppe. Læs mere her. 

http://atletikogmotion.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=37505
http://atletikogmotion.dk/EventManager/RegisterCourse/
http://www.dansk-atletik.dk/da/Nyheder/2014/09/290914_Fidusbamsen.aspx
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Erfaren facilitator på projektlederuddannelsen 
Ledfrivillige.dk står for en stor del af de to første weekender af Make Athletics Happen-projekt-
lederuddannelsen. Rie Skårhøj er konsulent i ledfrivillige.dk og facilitator på weekenderne: 
"Vi skal have nogle fantastiske weekender hvor vi udfordrer hinanden, lærer en 
masse om projektopstart og samtidig får grinet og hygget. 'Event-projektleder 
uddannelsen' er det perfekte sted at starte din læringsproces. Alt det som du får 
på denne uddannelse vil, ud over at gøre en forskel for andre mennesker, også 
være noget, som du kan tage med dig i din fremtidige karriere”, fortæller Rie, 
der er uddannet sociolog med speciale i frivillighed. Rie har selv startet flere 
projekter op, arbejder som fitnessinstruktør og har bl.a. skrevet bøgerne 'Ledelse 
af frivillige' og 'Nye redskaber til ledelse af frivillige i praksis'.  

Elitestøtte 2015 
Dansk Atletik Forbund inviterer hermed alle relevante atleter til at ansøge om økonomisk støtte i 
forhold til sæsonen 2015. Ansøgninger behandles af DAF og Team Danmark i fællesskab. 
Formålet er at give de bedste og mest lovende atletikudøvere bedst mulig støtte med henblik på 
at opnå topresultater i international sammenhæng ved OL, VM og EM. Læs mere her. 
 

Stor interesse for Skole OL efter infomøde 
Ni klubber fra hele landet deltog i succesfuldt møde om Skole OL tirsdag aften 30/9 i Odense 
Der var rigtig god stemning, mange relevante spørgsmål og frem for alt meget stor interesse for 
det, vi alle var samlet om til tirsdagens infomøde i Odense Atletiks klublokale, nemlig Skole OL.  
Følgende klubber deltog i mødet: Helsingør If/Atletik, HGF AM (Herning), FIF Hillerød, Hvidovre 

AM, Korsør Atletik og Motion, Odense Atletik, Randers Freja Atletik, 
Svendborg Atletik og HG ATM (Næstved). Projektleder Lene Kryger Pedersen, 
udviklingskonsulent Katrine Gribel Vorum og kommunikationschef Henriette 
Leth Nielsen fortalte om de forskellige detaljer omkring Skole OL.  
Tilmelding til Skole OL 2015 er åbnet i dag, onsdag 1. oktober! 

http://www.dansk-atletik.dk/Nyheder/2014/10/011014_Elitestoette.aspx

