
 

CERTIFICERINGSAFTALE AF  
REGIONALT TALENTUDVIKLINGSMILJØ –  
REGION X, HOVEDKLUB: X BTK 
 

Formålet med etableringen af regionale talentudviklingsmiljøer er at opbygge de bedste 
muligheder for talenters udvikling ud fra princippet ”længst muligt i egen klub”. Formålet er 
udelukkende udviklingsorienteret, og slutmålet er at skabe flest mulig ungseniorer, der har 
niveau til at træne i internationale miljøer, samtidig med at de mindre klubber i hver region 
får opkvalificeret deres trænere gennem samarbejde med hovedklubbens ledere, trænere 
og spillere, jf. spor 2 i DBTU’s strategiaftale med Danmarks Idræts-Forbund. 

De regionale talentmiljøer er karakteriseret ved at være båret af en hovedklub, som 
forpligter sig til at løfte talentudviklingen i hele regionen.  
Hovedklubben udpeges baseret på klubbens gode organisatoriske struktur (heri frivillige, 
træner- og ledelsesmæssige ressourcer), erfaring med talentudvikling og fysiske kapacitet 
(fx træningsmuligheder).  

Aftalen mellem hovedklubben og DBTU skal betragtes som et gensidigt forpligtende 
samarbejde med et fælles ansvar for at løfte talentudviklingen indenfor dansk 
bordtennis. 

ELU ønsker at X BTK er hovedklub i en af 2-5 regioner, der udgør anden bølge af Spor 2 i 
DBTU’s strategi om regional talentudvikling.  

Nærværende aftale løber fra: 

 xx.xx 20xx til og med xx.xx 20xx.  

Halvårligt laves der en evaluering og en rapport (både af forløbet og nedenstående 
opgaver) mellem ELU og X BTK, evt. med henblik på en x-årig forlængelse af aftalen. En 
eventuel ny aftale tager udgangspunkt i den specifikke regions udgangspunkt og 
indeholder ikke nødvendigvis samme krav, som den foregående.  

X BTK vil som hovedklub skulle dække Region X. Hvilke klubber regionen specifikt skal 
inkludere besluttes i samarbejde med hovedklubben. Regionernes geografi kan ændres, 
hvis DBTU og den ansvarlige hovedklub er enige om dette. 

Nedenfor listes de opgaver, det forventes at hovedklubben skal løfte for at leve op til 
samarbejdet, samt den støtte og de muligheder DBTU giver hovedklubben for at løse 
opgaverne på bedst mulige måde. Begge parter deler ansvaret for, at talentudviklingen i 
regionen bliver en succes. I lige så høj grad, som det forventes at DBTU støtter regionen, i 
lige så høj grad forventes det, at regionen er proaktiv og opsøger støtten. 

 



 

Hovedklubben 

Organisation Aktiviteter 
 Hovedklubben udpeger en overordnet 

talentmiljøkoordinator for regionen, der 
har den ledende rolle og er regionens 
ansvarlige for indsatsen. Dette kan være 
en person eller en gruppe. 

 Udover en overordnet koordinator, skal 
hovedklubben udpege en regional 
pigekoordinator og en regional para-
koordinator. 

 Hovedklubben aflægger halvårligt rapport 
med DBTU. Rapporten skal bruges som 
dokumentation overfor DIF. Rapporten 
indeholder dokumentation af afholdte 
aktiviteter for regionens talenter; 
gennemført træneruddannelse og 
uddannelsesplan for trænere i 
hovedklubben. Talentmiljøkoordinatoren 
har ansvaret for at dette sker på alle 
områder. 

 ELU tager udgangspunkt i rapporten i 
sin halvårlige evaluering af det 
regionale talentmiljøs indsats og det 
videre samarbejde. 

 Hovedklubben skal afholde opstartsmøde mhp. at 
informere de involverede klubber i regionen. Dette 
arrangeres og afholdes sammen med en DBTU-
repræsentant. 

 Hovedklubben skal arrangere minimum 2 
træningspas om måneden for etablerede 
ungdomsspillere (drenge og piger, samt para-
spillere) i regionen. 

 Der opfordres til at spillernes respektive 
klubtrænere deltager ved de fælles 
træningspas. 

 Minimum 1/3 af træningspassene skal afholdes i 
andre af regionens klubber end hovedklubben. 

 To træningspas kan godt lægges sammen til en 
hel træningsdag (fx en ”lørdagssamling”). 

 Udtagelse af spillere til regionens talentmiljø 
varetages af hovedklubben, evt. i samarbejde med 
ELU.  

 Det skal sikres, at alle regionens talenter tages 
ind. Talentmiljøet er ikke forbeholdt 
hovedklubben. 

 Sparring med regionens trænere er nødvendig. 

Ressourcer Trænerudvikling 

 Brugerbetaling må gerne forekomme, 
men udelukkende til at dække udgifter. 
Talentmiljøet og dets aktiviteter skal ikke 
betragtes som en indtægtskilde. 

 Hovedklubben skal lægge en plan for, 
hvordan man vil skabe tilbud om fysisk og 
mental træning, samt kostvejledning, til 
regionens talenter. Evt. i samarbejde med 
kommunen og/eller DBTU. 

 Hovedklubben skal udarbejde uddannelsesplaner 
for talentmiljøets trænere, evt. i samarbejde med 
DBTU. 

 Der opfordres til, at hovedklubben assisterer de 
mindre klubber i regionen i at tage initiativ til at 
uddanne både eksisterende og nye trænere. 

 Hovedklubben forpligter sig til at sende minimum 2 
kursister på DBTU’s kurser i hver sæson, mhp. at 
få en diplomtræner på længere sigt. 

 Derudover skal regionen minimum sende 
yderligere 2 trænere på kursus fra andre 
klubber, hver sæson. Hovedklubben har ansvar 
for at motivere regionens klubber til dette. 

 Trænere, der varetager den fælles 
talentmiljøtræning (se ”aktiviteter”), skal 
godkendes af DBTU. Trænerens 
uddannelsesniveau vil have betydning for, om 
træneren kan godkendes som talenttræner. 



 

DBTU 

Økonomi Ressourcer og aktiviteter 
• DBTU støtter hovedklubben med 20.000 

dkk. 

 

• DBTU etablerer en støttepulje, hvorfra der 

kan søges om tilskud til relevante 

aktiviteter ifm. det regionale 

talentudviklingsmiljø.  

• DBTU tilbyder tilknytning af konsulent til 

hovedklubbens talentmiljøkoordinator, der 

vil kunne støtte op omkring det generelle 

arbejde, samt udarbejdelsen af den 

halvårlige afrapportering og evaluering. 

 

• DBTU tilbyder en halvårlig trænersamling 

for de regionale talenttrænere med henblik 

på kompetenceudvikling (fx deltagelse i 

træning af ungdoms- og/eller 

seniorlandshold). 

 

 

Oplysninger 

Roller Kontaktoplysninger 
Regionens talentmiljøkoordinator: 

 

 

Mail: 

Telefon: 

Regionens pigekoordinator: Mail: 

Telefon: 

 

Regionens para-koordinator: Mail: 

Telefon: 

 

  

DBTU-kontaktperson: 

Jeppe Lindhardt Damsgaard 

Mail: jld@dbtu.dk 

Tlf: 43 26 21 17 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 
Hovedklubbens underskrift  DBTU’s underskrift og stempel 
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