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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 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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