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MÅLSÆTNING 
Målet med I.H. Aalborgs idrætspolitik er at give alle udøvere de bedst mulige rammer for at dyrke 
deres idræt på det niveau, som den enkelte udøver har evner, vilje og mulighed for.  
 
Idrætspolitikken formuleret i det følgende beskriver hvordan I.H. Aalborg søger at opfylde 
ovenstående målsætning indenfor de forskellige kategorier af idrætsudøvere. Ønsket er hermed at 
skabe overblik over, hvilke ydelser I.H. Aalborg tilbyder udøverne, og hvad der forventes af 
udøverne for at kunne opnå disse ydelser.  
 
KATEGORISERING 
Udøvere placeres i de forskellige kategorier af I.H. Aalborg efter individuel vurdering i samråd med 
udøveren, træneren og eventuelt landstræner/Parasport Danmarks idrætsudvalg. 
 
International Elite: 
Landsholdsudøvere med A-, B- eller Talent-status ifølge Parasport Danmarks elitedefinitioner. 
Udøveren skal arbejde med sin idræt på samme niveau, som står beskrevet i ”Parasport Danmarks 
elitekoncept 2017 – 2020” (bilag 1) 
 
National Elite: 
Landsholdsudøvere uden Parasport Danmark elitestatus, der træner målrettet og koncentreret og 
som i sin idræt deltager i konkurrence på højeste plan i Danmark. Udøveren har evner og vilje til at 
placere sig blandt de bedste udøvere nationalt. 
 
Talenter:     
Udøvere der har evne og vilje til, samt træner målrettet og koncentreret mod, at komme i den 
nationale elite. 
 
Special Olympics 
Udøvere hørende til Special Olympics området der ikke kan placeres under kategorierne 
International- og national Elite samt Talenter, men er udtaget af Parasport Danmark efter Special 
Olympics reglerne til særlige stævner og dermed følgende aktiviteter.  
 
Special Olympics udøvere der er udtaget til landshold og som opfylder kravene til National Elite 
skal regnes som hørende til denne kategori. 
 
Motionister/breddeidræt: 
Udøvere der dyrker sin idræt for motionens skyld eller det sociale aspekt. 
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I.H. AALBORG TILBYDER 
 
International Elite, National Elite, Talenter: 
 
Økonomi 
Al økonomisk støtte gives under skyldig hensyntagen til I.H. Aalborgs økonomi. 
 
International Elite søges at holde udgiftsneutral. 
 
Som udgangspunkt betaler I.H. Aalborg faktiske udgifter, for International- og National Elite, til 
deltagergebyr og billigste transport til træningslejre og turneringer i ind - og udland. Støtte fra 
anden side som f.eks. Parasport Danmark, Team Danmark, sponsorer o.l. fratrækkes de faktiske 
udgifter. Der kan forekomme egenbetaling efter skøn fra I.H. Aalborg. 
 
Udøvere som regnes for Talenter kan søge om at blive støtteberettiget som eliteudøver. 
 
Udstyr 
Som udgangspunkt skal medlemmet selv betale sit udstyr.  
 
Træning 
I.H. Aalborg arrangerer træning på passende niveau, så det sportslige niveau kan vedligeholdes og 
gerne udvikles. Er I.H. Aalborgs ugentlige træningstilbud ikke tilstrækkelig, skal klubben være 
behjælpelig med at tiltrække og arrangere træningssamlinger på passende niveau. 
 
Doping og medicin 
I.H. Aalborg skal efter individuel vurdering og eventuel anmodning fra udøveren være behjælpelig 
med relevant oplysning omkring brug af doping og medicin. 
 
Special Olympics:  
 
Økonomi 
Special Olympics udøvere kan løbende søge I.H. Aalborg om støtte til deltagelse i særlige Special 
Olympics stævner. Støtte der bevilges skal gives efter samme kriterier som National Elite. 
 
Generelt 
Udøvere under Special Olympics området tilbydes samme ydelser som hører til de kategorier de i 
øvrigt tilhører, det være sig National Elite, Talenter eller Motion og Breddeidræt. 
 
Motion og breddeidræt: 
 
Økonomi 
I.H. Aalborg kan, efter løbende vurdering, støtte deltagelse i særlige bredde/motionsarrangementer. 
 
Træning  
I.H. Aalborg stiller træningsfaciliteter, trænere og idrætshjælpere til rådighed så idrætten kan 
udøves på betryggende vis, og det sportslige niveau kan vedligeholdes og gerne udvikles. 
 
Øvrige tilbud 
I.H. Aalborg henstiller til lederne, at der laves aktiviteter af både sportslig og social karakter. 
 
Udstyr 
Udøveren skal selv betale sit udstyr. 
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UDØVERENS FORPLIGTIGELSER 
 
International Elite: 
 
Sportslige krav 
Udøveren skal opfylde de krav som står beskrevet i ”Parasport Danmarks elitekoncept 2017 - 2020” 
(bilag 1).  
 
Udøveren forpligtiger sig til at stille op for I.H. Aalborg til Parasport Danmarks Forbunds 
Mesterskaber. Ved deltagelse i stævner, turneringer og arrangementer relateret til den givne idræt i 
Danmark skal udøveren repræsentere I.H. Aalborg. 
  
Træning 
Udøveren skal deltage i passende træning som fastsat af træner/landstræner, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt. I.H. Aalborg kan forlange deltagelse i klubtræningen under hensyntagen til 
udøverens planlægning. Dette for at hæve niveauet i I.H. Aalborg og for at være rollemodel for 
øvrige udøvere af idrætten på lokalt plan. 
 
Økonomi 
Udøveren skal indlevere plan og budget for sæsonens kendte aktiviteter senest en måned før 
sæsonstart. Er det ikke muligt at kortlægge alle aktiviteter for hele sæsonen, skal budgetter og 
planer indleveres så snart det er muligt. Officielle indbydelser og udgiftsoverslag til stævner og 
træningssamlinger mm. skal indleveres til I.H. Aalborg hurtigst muligt efter de foreligger. Senest 14 
dage efter en støttet aktivitet skal der aflægges økonomisk regnskab med bilag for aktiviteten. 
 
Sponsor/PR 
Hvis det er muligt i forhold til Parasport Danmarks regler har klubben ret til at bruge medlemmet til 
at opnå sponsorindtægter og PR. Medlemmet skal være parat til at deltage i PR- og 
sponsoraktiviteter med skyldig hensyntagen til medlemmets trænings- og turneringsaktiviteter. 
 
Udøveren er ansvarlig for hurtigst muligt og senest 24 timer efter en støttet aktivitet at I.H. Aalborg 
oplyses om resultater og relevante begivenheder og nyheder.  
 
National Elite og Talenter: 
 
Sportslige krav 
Udøveren skal leve op til de konkurrencemæssige krav, der fastsættes af træneren og I.H. Aalborg, 
som er nødvendig for at opretholde højeste niveau.  
 
Udøveren forpligtiger sig til at stille op for I.H. Aalborg til Parasport Danmarks Forbunds 
Mesterskaber. Ved deltagelse i stævner, turneringer og arrangementer relateret til idrætten i 
Danmark repræsenterer udøveren I.H. Aalborg. 
 
Træning 
Udøveren skal deltage i passende træning fastsat af træneren, hvor det er mest hensigtsmæssigt. 
Udøveren forpligtiger sig til så vidt muligt at deltage i træningssamlinger på landsplan. I.H. Aalborg 
kan i samråd med træneren forlange deltagelse i klubtræningen. Dette for at højne niveauet i I.H. 
Aalborg og for at være rollemodel for øvrige udøvere af idrætten på lokalt plan. 
 
Der forventes en seriøs træningsindsats – både med hensyn til fremmøde og effektivitet i træning.  
Træningsindsatsen skal til en hver tid kunne dokumenteres. 
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Doping og medicin 
Udøveren skal overholde alle regler for brug af doping og skal endvidere søge viden om, og 
overholde, den enkelte sportsgrens regler for indtagelse af medicin, så enhver form for udelukkelse 
pga. medicin eller kosttilskud ikke kan finde sted.  
 
Etik 
Udøveren skal være bevidst om, at man til enhver tid til træning og kamp, og så længe man bærer 
klubdragten, er I.H. Aalborgs repræsentant og optræder således at I.H. Aalborg ikke bringes i 
miskredit. Udøveren skal til enhver tid kunne bruges som rollemodel for andre udøvere i klubben. 
Alkohol må ikke nydes i forbindelse med træning og kamp.  
 
Sponsor og PR 
Alle sponsorkontrakter laves i samarbejde med klubben. Det er til enhver tid muligt for klubben at 
bruge medlemmet i PR- og sponsorøjemed. Medlemmet skal være parat til at deltage i PR- og 
sponsoraktiviteter med skyldig hensyntagen til medlemmets trænings- og turneringsaktiviteter. Hvis 
der forefindes en personlig sponsor, skal dette godkendes af og koordineres med I.H. Aalborg så der 
ikke opstår interessekonflikter.  
 
Udøveren er ansvarlig for umiddelbart efter, og senest 24 timer efter, en støttet aktivitet, at I.H. 
Aalborg oplyses om resultater og relevante begivenheder og nyheder.  
 
Special Olympics 
Udøvere i Special Olympics kategorien forpligtiger sig i henhold til de kategorier de i øvrigt falder 
under, det være sig National Elite, Talenter eller Motion og Breddeidræt. 
 
Motion og breddeidræt: 
Udøveren skal vise respekt for sine kammerater, for I.H. Aalborg og for de frivillige trænere og 
hjælpere, ved at møde op til tilmeldte aktiviteter, og ved at melde afbud såfremt man er forhindret. 
 
Deltager udøveren i en aktivitet med venteliste, hvor der optages en plads for en anden udøver, skal 
man være aktiv, og deltage i en af træneren fastsat træningsmængde, for at kunne opretholde sin 
plads.  
 
Det forventes at udøveren bidrager til et godt klubliv ved at være en god kammerat, samt deltager i 
de sociale aktiviteter der afholdes i den enkelte idræt og i fælles aktiviteter for klubbens 
medlemmer. 
 
 
Vedtaget af I.H. Aalborgs bestyrelse 2010.  
 
Bilag: ”Parasport Danmarks elitekoncept 2017 – 2020” 
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Aktivrepræsentant 
Husk at hvert landshold vælger/udpeger en aktivrepræsentant, som inddrages og høres i relevante 
områder af arbejdet med landsholdet. 
 
Huskeliste 
 
Før sæsonstart 

 Husk det er dit ansvar at tjekke at evt. medicin indtag, ikke er strid med gældende 
dopingregler. 
 Lav sæsonplan 
 Lav langsigtet målsætning 
 Underskriv DHIF’s tøjaftale 
 Husk licensregistrering 
 Vær med til at vælge aktivrepræsentant 

I løbet af sæsonen 
 Før træningsdagbog 
 Husk at informere om eventuel medvirken i medierne. 

Efter sæsonen 
 Evaluering af sæsonen 
 Evt. evaluering af deltagelse i EM, VM eller PL 
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Parasportens elitekoncept 2017 - 2020 
 
Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til og med 
De Paralympiske Lege i Tokyo, 2020.  
 
Formålet med elitekonceptet er at skabe de bedst mulige rammer for at dyrke eliteidræt og 
dermed øge det sportslige niveau og antallet af eliteudøvere yderligere.  
 
Hvad der skal til for at danske atleter kan skabe gode internationale resultater i perioden 
2017 – 2020 er i lighed med det tidligere elitekoncept omdrejningspunkt for elitekonceptet. 
 
De begrænsede ressourcer set i et internationalt perspektiv betyder, at Parasport 
Danmark fortsat skal prioritere og fokusere indsatsen. Derfor vil økonomi og ressourcer i 
den kommende støtteperiode i endnu højere grad blive fordelt på baggrund af sportslige 
resultater, udviklingspotentiale og behov hos den enkelte atlet eller det enkelte hold. 
 
Målsætninger 2017 – 2020 
 
Eliteudvalgets målsætninger for eliteidræt under Parasport Danmark 
 
Parasporten skal styrke og udvikle et eliteidrætsmiljø, der sikrer, at der kan vindes 
medaljer ved EM, VM og PL inden for de 3 handicapgrupper (fysisk-, syns- og 
udviklingshandicap). 

• Opnå 7-10 medaljer ved PL 2020. 
• Flere medaljer ved EM og VM i perioden 2017 – 2020 end i perioden 2013 – 2016. 
• Deltagelse i Vinter-PL 2018 og opnå placeringer i den bedste 1/2-del. 
• I indsatsperioden 2017-2020 optages 10 – 15 talenter i landsholdsarbejdet, og 2 - 4 

talenter fra UAF programmet deltager ved PL 2020. 
• Parasport Danmark er i perioden 2017-2020 involveret i 2-3 forskningsprojekter, 

med henblik på præstationsoptimering og talentudvikling i forbundets eliteidrætter.  
• Parasport har i perioden 2017-2020 indgået forpligtende partnerskaber med 3-4 

specialforbund omkring eliteområdet    
• Parasport Danmark har frem mod PL 2020 indgået aftaler for 8-10 talent- og 

eliteatleters støtte via partnerskaber med elitekommuner.  
 
Organisering 
Eliteidrætten hos Parasport Danmark varetages organisatorisk af Eliteudvalget (politisk 
ledelse) og elitestaben (driftsledelse). 
 
Støtteberettigelse 
Landsholdsidrætter hos Parasport Danmark er opdelt i eliteidrætter og udviklingsidrætter 
på baggrund af sportslige resultater og udviklingspotentiale.  
 
Kategoriseringen tager udgangspunkt i en række fakta og spørgsmål om idrætten – både 
nationalt og internationalt. 
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Parasport Danmarks Eliteudvalg fokuserer på og prioriterer de paralympiske idrætter og 
specifikt de klassificeringer, der er en del af PL programmet i elitekoncept 2017 – 2020.   
 
I samarbejdet mellem eliteidrætterne og Parasport Danmark er det Parasport Danmarks 
målsætning at stille følgende ydelser og støtte til rådighed for udøverne.  
 

• Ansættelse af landstrænere og trænere til landshold 
• Stævner og træningssamlinger 
• Formidling af støtte og rådgivning inden for en række områder, herunder fysisk 

træning, sportspsykologi, anti-doping, klassificering og ernæring 
• Administrere, planlægge og foranstalte deltagelse i de Paralympiske Lege 
• Vejledning og støtte fra Team Danmark til udøvere, som er inkluderet i Team 

Danmarks støttekoncept 
 
Ikke paralympiske idrætter 
Individuelle idrætsudøvere i idrætter og discipliner, der ikke er på det paralympiske 
program, har mulighed for at opnå støtte i form af et mindre en gangs støttebeløb med 
udgangspunkt i et internationalt topresultat. Dette er defineret som et medaljeresultat ved 
EM og/eller VM, som anerkendes af DIF’s retningslinjer på området. 
 
Håndbøger 
Der bliver i samarbejde med idrætsudvalg og landstrænere udarbejdet Håndbøger for 
henholdsvis udøvere, landstrænere og managere (holdledere). Disse skal tjene som 
redskab for alle, der beskæftiger sig med eliteidræt i Parasport-regi – herunder give 
Eliteudvalget mulighed for en mere hensigtsmæssig fordeling af midlerne. 
 
Elitedefinitioner og støttetildeling 
Samarbejdet mellem Parasport Danmark og eliteidrætternes landsholdsudøvere 
indeholder en række rettigheder og forpligtigelser for atleter, trænere, ledere, elitestab og 
Eliteudvalget, der er omfattet af det fælles elitearbejde. Parasport Danmark opererer med 
definitioner på eliteudøvere opdelt i tre forskellige niveauer: Parasport 
Verdensklasseatleter, Parasport Eliteatleter og Parasport Atleter, hvilke ligger til grund for 
Parasport Danmarks tildeling af støtte og ressourcer. 
 
Landstrænerne indstiller landsholdsudøverne til Eliteudvalget. Udøvere på samme 
landshold i holdidrætter har samme status.  
 
Kategoriseringen af atleter finder sted en gang årligt og følger kalenderåret. 
 
Parasport Verdensklasseatleter 
Parasport Verdensklasseatleter omfatter som udgangspunkt individuelle udøvere eller 
udøvere i holdidrætter, der er blandt den absolutte top af verdenseliten og har opnået 
medaljeplaceringer ved seneste mesterskab – VM eller PL. De repræsenterer som 
udgangspunkt Danmark ved EM, VM og PL.  
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Parasport Verdensklasseatleter deltager i internationale mesterskaber og indstiller 
tilværelsen på de krav, som eliteidræt stiller, og relaterer alt hvad man foretager sig efter 
dette – herunder træningsmængde, konkurrenceaktivitet og ernæring.  
 
Parasport Verdensklasseatleter skal opfylde alle formelle krav formuleret i ’Håndbog for 
Landsholdsudøvere’ for at opnå økonomisk støtte af Parasport Danmark. 
 
Verdensklasseatleter vil ikke skulle betale deltagergebyr til konkurrencedeltagelse, 
træningslejre og træningssamlinger, som er støttet af Parasport Danmarks Eliteudvalg. 
 
Parasport Eliteatleter  
Parasport Eliteatleter er blandt verdenseliten. De repræsenterer som udgangspunkt 
Danmark ved EM, VM og PL. 
 
Parasport Eliteatleter skal have et sportsligt niveau og udviklingspotentiale, der gør, at de 
kan nå den absolutte verdenselite.  
 
Parasport Eliteatleter skal opfylde alle formelle krav formuleret i ’Håndbog for 
Landsholdsudøvere’ for at opnå økonomisk støtte af Parasport Danmark. 
 
Parasport Eliteatleter vil modtage delvis støtte til konkurrencedeltagelse, træningslejre og 
træningssamlinger, som er støttet af Parasport Danmarks Eliteudvalg. 
 
Parasport Atleter 
Parasport Atleter har potentialet til at komme i verdenseliten. Resultatmæssigt kan de 
placere sig lige under verdenseliten. Parasport Atleter kan deltage ved EM og VM, men 
gør det ikke nødvendigvis. 
Parasport Atleterne er ikke nødvendigvis faste deltagere på landsholdet og deres 
træningsmængde og træningsmetoder kan forøges og optimeres. Deres indstilling er 
seriøs, men fokus i tilværelsen er ikke tilstrækkeligt målrettet idrætten på nuværende 
tidspunkt. 
 
Parasport Atleter vil modtage en mindre støtte til konkurrencedeltagelse, træningslejre og 
træningssamlinger, som er støttet af Parasport Danmarks Eliteudvalg. 
 
Unge atleter 
Unge atleter med et særligt potentiale for at opnå internationale topresultater på 
seniorniveau, vil kunne søge ekstra støtte fra en særlig pulje. 

Sponsorpolitik 
Parasport Danmark arbejder for målrettet at eksponere hovedsponsorerne i sammenhæng 
med eliteidrætten. Dette gælder ikke kun gennem beklædningseksponering, men også 
gennem andre aktiviteter – herunder i forbindelse med organisering af internationale 
mesterskaber og andre aktiviteter.  
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Parasport Danmark forpligter sig til at udlevere landsholdstøj godkendt indenfor de 
gældende sponsorregler til landsholdsudøvere samt staff på de landshold, som støttes af 
Eliteudvalget. 

 
Landsholdsudøvere er forpligtede til at underskrive et aftalepapir vedrørende profilering af 
sponsorer og anvendelse af landsholdstøj. Af aftalen fremgår det blandt andet, hvornår 
landsholdstøjet skal anvendes.  
 
Øvrige politikker 
Alle, der beskæftiger sig med eliteidræt i Parasport Danmark skal være bekendt med 
forbundets anti-dopingpolitik, ernæringspolitik og uddannelsespolitik ligesom det forventes 
at man er i besiddelse af relevante Håndbøger. 
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