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Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE) 
 

SATE-analyse udfyldes af den enkelte klub/organisation, og giver mulighed for at evaluere 

klubbens/organisationens talent- og elitearbejde. De nedenstående kategorier skal udfyldes så 

fyldestgørende som muligt om klubbens/organisationen talent- og elitemiljø. Oplysningerne danner 

baggrund for en talentanalyse foretaget af Eliteidræt Aarhus i samarbejde med klubben, der vurderer det 

sportslige niveau og -setup samt talent- og elitemiljø. Oplysningerne danner endvidere baggrund for 

vurderinger af mulighederne for at kunne opnå støtte fra EIA, herunder ESAA. Det forventes at ansøgeren 

inddrager alle relevante oplysninger indenfor hver kategori. 

 

Udfyldt af: Navn, titel i klub/organisation og dato 

 

Lars Bøgh, formand Atletikudvalget/Aarhus 1900 AM – 05-05-2019 

  

1. Klub/Organisation: Aarhus 1900 Atletik og Motion 

2. Udviklingsstatus for elite- og talentarbejde: 
2.1 Udvikling siden seneste SATE-analyse 

 

- Der har været er en tilgang på ca. 60 medlemmer i atletik 

- Ny EKCV og ATK-TC aftale med DAF for 2019 og 2020 er indgået og underskrevet 

- To nye ungdomscheftrænere er ansat 

- Et øget fokus og en satsning på vores elite og talent-setup indenfor mellemdistanceløb er sat i værk 

- Der er afsat flere økonomiske midler til trænerudvikling og -uddannelse ift vores talent/junior og 

elite/senior trænere i 2019 og 2020 

- Vi er gået fra 6 til 7 atleter i Team Danmark bruttogruppen 

- Talentsamarbejder med atleter fra andre klubber repræsenterer aktuelt: Sæby, Skive, Esbjerg, 

Vejle, Sparta (København) 

- Se afsnit 2.6 og 2.7 for hhv. aktuel status på klubbens høst af nationale mesterskaber/medaljer og 

atleter, der blev udtaget til at repræsentere atletikken i større internationale sammenhænge. 

 

2.2 Beskrivelse af klubbens organisation og ledelse (herunder formand og elite/talent-ansvar) 

 Aarhus 1900 Atletik og Motion er en selvstændig afdeling under Aarhus Idrætsforening af 1900.  

Aarhus 1900 AM havde januar 2019 1170 medlemmer, hvoraf Atletikafdelingens udgør 460, fordelt på 270 

ungdom, 150 senioraktive. Resten udgøres af trænere, ledere og motionsatletikfolk. 

Atletikafdelingen tegnes af Atletikudvalget (AU) bestående af Lars Bøgh (formand), Aino Slej (kasserer), 

Klaus Toustrup, Sebastian Skejø, Jette Schulz, Maria Suurballe, Cornelia Slej. Foruden disse 

generalforsamlingsvalgte medlemmer indgår følgende også i udvalget som følge af deres funktioner; Lars 

Nielsen (cheftræner), Jane Lindved (ungdomskoordinator), Alexander Bertelsen og Lasse K. Ackmann 

(ungdomscheftrænere). 
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Følgende underudvalg i Atletikafdelingen kvalificerer og sikrer den sportslige forankring af AU’s arbejde: 

Sportsudvalg, Stævneudvalg, Økonomiudvalg, Bevillingsudvalg og Ungdomstrænerudvalg.  

Atletikudvalget og Sportsudvalget er de primært ansvarlige for afdelingens elite- og talentarbejde.  

 

Sportsudvalget 

I Sportsudvalget sidder følgende: Lars Nielsen (cheftræner), Alexander Bertelsen og Lasse K. Aackmann 

(ungdomscheftrænere), Mikkel Larsen (elitetræner sprint/hæk), John Schulz (elitetræner 

mellem/langdistance) og Thomas Cortebeeck (elitetræner spring). 

 

Sportsudvalgets formål er: 

- At optimere elite- og talentudviklingsarbejdet i Aarhus 1900 AM, herunder trænere, træningstilbud, 

træningslejre, stævnetilbud mm.  

- At prioritere sportslige målsætninger, herunder national og international mesterskabsdeltagelse 

- At skabe synlighed og være kvalificeret medspiller i sportslige beslutninger for AU 

- At sikre en sportslig ”rød-blå tråd” i afdelingens langsigtede prioriteringer 

- At være daglig sparringspartner for cheftræneren i sportslige hensyn og beslutninger 

 

Samarbejdet med Dansk Atletik Forbund 

Aarhus 1900 AM har i snart 7 år drevet EliteKraCCenter–Vest (EKCV), som varetager Dansk Atletik Forbunds 

(DAFs) elite- og talentarbejde i Vest-Danmark. Denne aftale er nu forlænget frem til udgangen af 2020. En 

del af den nye EKCV-aftale er et toårigt projekt omhandlende - transition fra talent til elite - og kortlægning 

af et muligt talentnetværk i Vest-Danmark. 

Vi ser EKCV som en massiv styrkelse af vores profil og vores talentarbejde, og det medfølgende samarbejde 

med DAF, Team Danmark og ESAA, har gjort det muligt at fastholde Lars Nielsen, dels som cheftræner og 

ansvarlig chef for EKCV og dels som cheftræner og projektleder i Aarhus 1900 AM. Denne konstruktion er til 

fordel for atletikken i Aarhus i almindelighed og elite- og talentarbejdet i særdeleshed. Lars Nielsen har en 

stærk atletikprofil og har siden 1992 fungeret som landstræner, sportschef og cheftræner i DAF. Lars 

Nielsen har derigennem erhvervet sig både et omfattende netværk og indgående internaDonal viden om og 

erfaring med elite- og talentarbejde inden for især atletik. 

 

Aarhus 1900 AM har forlænget aftalen med DAF om at drive ATK Talentcenter Aarhus (ATK-TC). Vi aEolder 

i den forbindelse 3 årlige talentsamlinger for atleter fra region Midt, Syd og Sønderjylland og Fyn. Denne 

aftale slutter med udgangen af ATK-sæsonen 2019-2020. Det er Aarhus 1900 AMs opfattelse, at DAF ser 

meget positivt på ”1900-modellen”. Fremadrettet ser Aarhus 1900 AM sig også som en vigtig og stærk 

samarbejdspartner med DAF. 

Som et fortsat tiltag har AU besluttet at fastholde ”skruemøderne”, som skal være med til at sikre at 

”tingene bliver gjort”, at vi ikke glemmer/overser opgaver, der kræver opmærksomhed her og nu. En vigtig 

ting på skruemøderne er at sikre, at alle ungdomsgrupperne altid er fyldt op, så vi har stor deltagelse i alle 

årgange. 

 

Ny formand for atletikken 

Ved generalforsamlingen i marts 2019 valgtes Lars Bøgh som ny formand for Atletikudvalget. Lars Bøgh har 

været medlem af klubben siden 1985 og har en fortid som frivillig leder på klub- og forbundsniveau og som 

international atletikprofil på mellem/langdistancerne. Med valget af Lars Bøgh er sammensætningen af 

Atletikudvalget fortsat stærkt og kontinuiteten i klubbens elite- og talentarbejde er sikret fremover. Lars 
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Bøgh er desuden trådt ind i klubbens bestyrelse og vil sammen med formandskabet sikre fortsat fokus på 

elite- og talentarbejdet på klubniveau. 

 

Lasse K. Aackmann og Alexander Bertelsen er begge nyansatte som ungdomscheftrænere. 

 

Jane Lindved, fungerer fortsat som ungdomskoordinator og koordinerer tiltag omkring stævner, 

forældresamarbejde, fremmøderegistrering, sommertur, mm. 

 

Stævneudvalget 

I Stævneudvalget sidder følgende: Jakob Larsen (træner), Kjeld Froberg (ungdomstræner), Jane Lindved 

(ungdomskoordinator) og Sebastian Skejø. 

 

Stævneudvalgets formål: 

Stævneudvalget i Aarhus 1900 spiller en væsentlig rolle i klubbens organisation, da det står for den interne 

stævneafvikling. Stævneudvalget har grundet problemer med stadionbooking valgt ikke at afholde Aarhus  

Nordic Challenge i 2019. Aarhus Nordic Challenge fortsætter i 2019 som en del af det europæiske EAP-

samarbejde, der giver vores eliteaktive mulighed for internationale stævner til få omkostninger mod, at vi 

tilbyder det samme til udenlandske atleter, når de besøger os. 

Det har været vigtigt for klubben at prioritere fastholdelsen af dette stævne, da det skaber synlighed om 

eliteatletik i Aarhus og samtidig giver international stævneerfaring til vores seniorelite-aktive. 

 

2.3 Beskrivelse af økonomi/støttekoncept på talent- og eliteområdet: 

AtleDkudvalget håndterer støttekonceptet via Bevillingsudvalget, StøIekonceptet understøIer klubbens 

værdier og medvirker Dl, at vi kan nå de fælles mål. 

Ca. 90 % af midlerne i støttekonceptet tildeles aktive ud fra nøje definerede kriterier samt, at alle aktive 

skal udfylde en sæsonevaluering for forudgående år og en sæsonplan for det kommende. Vi ønsker at støIe 

de akDve økonomisk således, at de og deres trænere gives opDmale muligheder for at udvikle deres 

potenDale, bevare moDvaDonen og komme på træningslejr og konkurrere i relevante stævner i ind- og 

udland.  

De aktive i støttekonceptet er inddelt i 4 grupper, som hver har deres niveau for støttetildeling: 

- International Elite 

- Nordisk Elite 

- National Elite 

- National subelite/talent 

 

Flere af de akDve i InternaDonal Elite indgår også i DAF/Team Danmarks Bruttogruppe. I 2019 har vi 7 

atleter indplaceret: 1 udøver er indplaceret i kategorien Verdensklasse, 2 udøvere som Eliteatleter og 4 

Team Danmark atleter. Deres økonomi aftales i et samarbejde mellem DAF, Team Danmark og Aarhus 

1900.  

Ca. 10 % af midlerne i støttekonceptet tildeles projekter, også kaldet projektpuljen. Det kan dreje sig om 

udøvere eller grupper, der søger støtte til en særlig aktivitet eller satsning. 
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2.4 Har klubben en daglig administration/sekretariat?   ja 

 

2.5 Har klubben formelle samarbejdsaftaler med andre klubber?  ja 

- Hvis ja beskrives hvilke:  

 

Aarhus 1900 AM, BMI Atletik, Aarhus Fremad og AGF Atletik driver sammen ATK-Talentcenter Aarhus som 

er en del af den decentrale talentudvikling i Dansk Atletik Forbund. Klubbens ungdomskoordinator, Jane 

Lindved, er desuden repræsenteret i stævnesamarbejdet omkring stævner i Vest-Danmark og er 

leder/tovholder på denne gruppe. 

 

2.6 Nationalt resultatniveau i klubben: 

I 2018 vandt Aarhus 1900 AM’s atletikudøvere i alt 45 danske mesterskaber og sammenlagt 111 

mesterskabsmedaljer fra ungdoms- til seniorniveau. 

 

2.7 Internationalt resultatniveau i klubben: 

 

Følgende af vores atleter har i 2018/2019 været udtaget til at repræsentere dansk atletik internationalt: 

EM, Berlin: Sara Slott (400 m h, semi nr 6), Mette Graversgaard (4x100 m, nr. 11, DR) og Jonas Kløjgaard 

(højde, nr 20) 

EM cross, Tilburg: Magnus Nymann Hall (U20), Kristian Holm Jensen (U23) 

NM cross, Reykjavik: Magnus Nymann Hall (U20), Line K. Schulz (senior) 

NM mangekamp, Jessheim: Jonas N. Bjerremand (senior), Mathilde K. Skou (U18) 

NM (U23), Gävle: Kojo Musah (100 m, 200 m, 4x100 m), Line K. Schulz (1500 m, 800 m), Steffen U. Knudsen 

(4x100 m), Mikkel B. Garbrecht (spyd) 

NM (U20), Hvidovre: Magnus Nymann Hall (1500 m, 5000 m), Martha D. Hansen (4x400 m), Rasmus V. 

Johansen (110 m h, Thea L. M. Jensen (4x100 m) 

Nordenkampen – indendørs landskamp: Kojo Musah (60 m), Line Schulz (1500 m), Andreas Martinsen 

(60 m h), Mette Graversgaard (60 m h), Janick Klausen (højde), Jonas Kløjgaard (højde), Janne Nielsen 

(trespring), Dennis Mägi (trespring) 

EM-inde: Andreas Martinsen (60 m h) og Kojo Musah (60 m) 

 

2.8 Resultatmålsætning for de kommende 2-3 år: 

Disse fremgår af de efterfølgende afsnit 4 og 5. 

3. Faciliteter:  
3.1 Beskrivelse af klubbens primære træningsfaciliteter:  

I sommerhalvåret er vores primære træningsfacilitet atleDkanlægget på CERES-Park mens træningen i 

vinterhalvåret er henlagt Dl Marselisborghallen. Vi har adgang til Team Danmarks styrketræningslokale og 

med Marselisborg-skovene lige uden for døren, oplever vi at have noget nær opDmale rammer for den 

daglige træning. AtleDkfaciliteterne på Viby Stadion danner også ramme om en del af vores 

ungdomstræning og samtidig er det vores daglige træningsfacilitet, når træningen på CERES-Park er aflyst. 
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Klubben er i samarbejde med Aarhus Kommune i øjeblikket midt i en udbygning og gennemgående 

renovering af Marselisborghallen, der samlet løber op i 25-30 mio. Marselisborghallen forventes at stå 

færdig primo oktober 2019 og vil ud over kraftigt forbedrede indendørs trænings- og behandlingsfaciliteter 

også udgøre rammen for klubbens generelle klubfunktioner, herunder administration, sociale aktiviteter. 

 

3.2 Har talent- og ungdomsudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter? Ja 

 

3.3 Har eliteudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter?  Ja 

  

3.4 Er der generelt tilstrækkelig adgang til styrketræningsfaciliteter? Ja (fra oktober 2019) 

 

3.5 Udviklingsområder og planlagte handlinger på facilitetsområdet: 

Igangværende renovering af Marselisborghallen vil tilføre klubbens elite- og talentarbejde: 

Styrketræningsfaciliteter, gymnastiksal, cardiorum, behandlerrum, møde-, kontor-, klub og 

undervisningslokaler.  

 

Udvidelsen af Marselisborghallen vil især styrke: 

- Leg og udvikling af ”børnetræningskoncepter” i en ny gymnastiksal. 

- Styrketræningsfaciliteter og cardio/skånetræningsmuligheder, som især er vigtigt for ungdom og talenter, 

der ikke har adgang til Team Danmark-tilbud, men det vil også give optimale muligheder for 

kombinationstræning for bl.a. vores eliteudøvere. 

- Klublokaler/studielokaler således at klubbens sociale miljø kan styrkes og dyrkes, samt at lektierne for 

vores skole- og uddannelsessøgende aktive kan passes omkring træningsfaciliteten før og efter træning.   

 
4. Talent: 

4.1 Klubbens talentudviklingspolitik: 

I atletik er det karakteristisk, at eliteudøvere oCe topper midt i eller sidst i 20’erne. Det betyder, at vi må 

have et langsigtet perspektiv på ungdoms- og talentarbejde. 

 

- Vi arbejder for, at tilgangen til unge talenter er, at de skal træne meget og rigtigt og med den rette 

progression snarere end, at de skal træne meget og tungt. Grundlaget for dette er Aldersrelateret 

Trænings Koncept (ATK). 

- Vi ønsker at satse på opbygning af et bæredygDgt talentudviklingsmiljø, som på lang sigt kan 

fastholde og udvikle de unge talenter i atletikken 

- Vi videreudvikler løbende vores eksisterende elite- og talentmiljø, så vi også fremover kan markere 

os stærkt nationalt og internationalt 

-  Vi ønsker at skabe rammer, der sikrer et individuelt fokus på udviklingen af de unge talenter og 

giver medbestemmelse af egen karriere samt tillader en sideløbende uddannelse og privatliv 

- Vi tror således på dannelsen af det hele menneske og er overbevist om, at denne tilgang på lang sigt 

skaber de bedste atleter – og giver et solidt fundament for et liv efter afslutningen af elitekarrieren 
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4.2 Klubbens strategi til at rekruttere nye talenter:    

I Aarhus 1900 AM satser vi alt overvejende på at udvikle talenter fra egne rækker. Det forsøger vi konkret at 

efterleve ved at have en gennemsigtig træningsstruktur, en klar holdning til træningsindhold og en 

progression i træningsmængde og -indhold, der sigter mod en langsigtet udvikling af talentet. Vi vil fortsat 

have et træningsmiljø, som gør Aarhus 1900 AM til et attraktivt valg for talentfulde udøvere, som ønsker at  

dyrke atletik i Aarhus. Styrken i vores træningsmiljø er især en stærk og meget veluddannet trænerstab, 

som vi oplever som en direkte årsag til tilgang af både aktive og trænere fra andre klubber.  

Når en atlet fra en anden klub ønsker at skifte klub, vil vi optræde som en troværdig samarbejdspartner, 

der i dialog med dennes klub sørger for at klubskiCet foregår åbent og aNlaret. Vi har i den forbindelse 

formuleret en klar Poli�k for vores håndtering af klubski�er, som kan ses på klubbens hjemmeside.  

Hvis et klubskifte ikke er aktuelt ”her og nu”, fordi den aktive fx stadig bor hjemme, tilbyder vi de lokale 

klubber en professionel sparring og støtte til træningsplanlægningen ved vores trænere. Lige nu 

samarbejder vi således med atleter, der aktuelt repræsenterer: Sæby, Skive, Esbjerg, Vejle, Sparta 

(København).  

 

4.3 Har specialforbundet et udviklet Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK)  ja  

Klubstrategi for implementering af ATK:  

Talentudviklingen tager sit udgangspunkt i en senspecialisering, som er udmøntet i en profil for de enkelte 

aldersgrupper helt ned Dl 6 års-alderen. Alle trænere i ungdomsafdelingen har været på DAFs kurser, som er 

tilrettelagt efter ATK-principperne. 

Udarbejdelsen af Dansk Atletik Forbunds ATK-materiale er i meget høj grad udarbejdet af og i samarbejde 

med trænere fra Aarhus 1900 AM. Det betyder, at yngre trænere i dagligdagen har direkte adgang til højt 

kvalificeret sparring omkring træningens indhold. Alt ATK-materiale er frit tilgængeligt for alle trænere i 

Aarhus 1900 AM via vores ”trænerbibliotek”, hvor man kan låne relevant materiale med hjem. 

Ungdomscheftrænerne afholder løbende samtaler/møder med de enkelte træningsgrupper, hvor det 

diskuteres, hvordan ATK-principperne forstås og implementeres i den daglige træning. 

 

4.4 Beskrivelse af klubbens aldersrelaterede træningssetup for ungdom/talent  

Vi arbejder som omtalt efter ATK-principperne i Aarhus 1900 AM, og det betyder at udviklingen fra ungdom 

Dl senior går fra et generelt fokus i de yngre aldersgrupper til et specifikt disciplinorienteret fokus hos de 

eliteaktive. Træningen er nøje differentieret i forhold til alder og niveau.  

TalenOulde udøvere over 16 år, som præsterer en seriøs indstilling og træner mindst 5x ugentligt, kan 

forvente, at der udarbejdes individuelle træningsprogrammer. 

For aldersgruppen 6-15 år Dlstræber vi et træner/aktiv forhold på ca. 10 akDve pr. træner. For 

aldersgruppen over 15 år arbejder vi med større individuel opmærksomhed og tilstræber 6-8 aktive pr. 

træner.  

I forhold til træningen af enkelte af de mest talentfulde udøvere arbejdes der med træningspas med fuldt 

individuelt fokus og et 1/1 forhold i disse udvalgte træningspas.  

 

Børn 6 ;l 11 år (børneatletik) 

Fokus på træning gennem leg i henhold til ATK principperne samt deltagelse i andre idrætsgrene. 

- 6 – 9 år: 1 x uge, ca. 1 1⁄2 Dme pr gang 

- 10 – 11 år: 2 x uge, ca. 1 1⁄2 Dme pr gang 

Ungdomscheftrænerne laver planer, der sikrer alsidig leg og afprøvning af mange bevægelsesfærdigheder. 
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Ungdom 12 til 15 år (ungdomsatletik) 

Fokus på bred almen atleDktræning (AtleDkkens ABC) i henhold Dl såvel ATK generelt som DAF ́s Atletik ATK. 

- 12-15 år: 3-4 x ugl, ca. 1.5-2 timer pr gang (afhængig af niveau og udviklingstrin). 

Ligeledes har de ældste i denne gruppe mulighed for at deltage i ESAA-træning samt den decentrale 

Talentudvikling (ATK-TC Aarhus). 

Ungdomscheftrænerne laver planer, der sikrer alsidig træning af mange forskellige discipliner. 

Hos enkelte 15-årige vurderes det, at de allerede på nuværende tidspunkt skal fastholdes ved at udfordre 

dem eks. 1 gang ugentligt i en 16-17 års træningsgruppe. 

 

Den eneste ”specialiserede” gruppe for 12-15 års årgangene er vores ungdomsløbetilbud, da klubben har 

erfaret, at flere udøvere kommer til træning kun motiveret af at løbe. Selve indholdet i denne gruppes 

træning afspejler dog stadig en langsigtet tilgang. Her arbejdes der meget med generelle elementer som 

koordination, styrke, hurtighed, løbeskoling mv.  

 

I 14-15 års alderen introduceres udøverne også for teknik i styrketræning med henblik på at lære bl.a. 

generel løfteteknik. 

 

Ungdom 16 ;l 19 år (junior atletik) 

Fra 16 års alderen vælges der en hovedgruppe (spring, sprint/hæk, løb, mangekamp, kast). Fokus er på 

hovedgruppe opdelt atleDktræning samt fysisk træning i henhold Dl såvel ATK generelt, som DAF ś atleDk 

ATK. Gradvist større fokus på disciplin-specifik træning og udvikling, således at de bedste, som 18-19 årige 

er klar til overgang til egentlig elitetræning. ESAA morgentræningen er en integreret del af tilbuddet til de 

bedste i denne aldersgruppe. 

- 16-19 år: 4-6 x ugl, ca. 2 timer pr gang  

Hvor flere forskellige trænere dækker grupperne børne- og ungdomsatletikken er hovedgrupperne fra 16 år 

og op primært dækket af 1 træner, således at hver aktiv hører til en primær gruppe og primær træner. 

 

4.5 Beskrivelse af træningsinitiativer, der forbereder klubbens talenter bedst muligt til overgangen 

mellem talent og elite:  

Der sker en løbende og gradvis overgang fra 16-19 års grupperne til vores senior-/elite grupper, der er 

baseret på en tæt dialog og erfaringsudveksling mellem vores ungdoms-/juniortrænere og vores 

senior-/elite trænere. Dette giver en god og gradvis overgang fra talent til elite. 

 

4.6 Klubbens fokus på talenters udvikling af mentale-, sociale- og menneskelige kompetencer: 

Der er i hele ungdomsafdelingen struktureret fokus på atleternes mentale-, konkurrencemæssige-, sociale-, 

og menneskelige kompetencer. Der er således sat rammer for, hvordan vi arbejder med de enkelte områder 

i de enkelte aldersklasser. Det er formaliseret på tekst og store plancher, som hænger synligt i 

træningshallen, og ligeledes er sammenkoblet med klubbens værdisæt. 

Talenter, som er en del af DAFs talentudvikling og/eller ESAA, deltager i diverse forløb omkring 

mentaludvikling og Life Skills. Derudover arbejdes der internt med uddannelse af vores trænere, således de 

kan sikre det rette fokus i den daglige træning.  

 

4.7 Er klubben bevidst om Team Danmark og DIF’s værdisæt for talentudvikling   ja 

 Hvis ja, implementeres dette værdisæt i klubbens talentarbejde?       ja  
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4.8 Klubbens talentmålsætninger og fokusområder for de kommende 2-3 år: 

I Aarhus 1900 AM arbejder vi ud fra, at talentudviklingen ikke måles på antallet af medaljer blandt de 

yngste. I U16 årgangene har vi en målsætning om at have store træningsgrupper, godt træningsmiljø, stor  

stævnedeltagelse og højt bundniveau, mens det resultatmæssige niveau blandt de allerbedste (top 3 i 

årgangene) er sekundært. I atletik topper de aktive sent, og derfor bør talentudviklingen også afspejle en 

tilgang, der understøtter aktive som kan og vil blive ved med at træne i mange år.  

 

Vi har en konkret sportslig målsætning om: 

- At have hold i finalen i alle 4 grupper i forbindelse med DTU (Danmarks-turneringen for Ungdom), 

og at juniorholdene ved samme lejlighed skal vinde medalje.  

- Ligeledes at de yngste DTU hold (12-15 år) inddeles i 2 hold, således vi både har deltagelse af et 12-

13 og 14-15 års hold af begge køn i samme konkurrence. Det giver i alt 6 deltagende hold i DTU-

turneringen. 

- At vi skal vinde flere medaljer ved de ældste årgange (U-20 og U-23) end, vi skal ved de yngste (U-

15 og U-17) 

- At vi vil være repræsenteret på landshold, såvel U-20 som U-23 Nordiske Mesterskaber, samt have 

deltagere med ved U-23 og U-20 EM/VM. 

 

I Aarhus 1900 AM har vi en målsætning om at være synlige og deltagende omkring elitearbejdet både på 

lokalt, naDonalt og internaDonalt plan. Vi vil være Dl stede og bidrage akDvt på konferencer, seminarer, 

møder osv., hvor eliteidræt og talentudvikling debatteres. Vi ser os selv som en aktiv spiller i udviklingen af 

elite- og talenttrænings-setup i Dansk Atletik Forbund. 

Det er et centralt fokusområde, at klubbens trænere løbende bliver uddannet og har en ajourført viden 

omkring træning. Dansk Atletik Forbund har formaliseret sit træneruddannelsessystem, hvilket vi følger 

således, at alle vores trænere har en relevant DAF trænerlicens.  

 

Vi ser en aktiv fastholdelsespolitik som et fundament for elitearbejdet. Det er nødvendigt, at der også i de 

ældste årgange er en stor akDvgruppe, hvorfra talenter med internationalt potentiale kan rekrutteres.  
Målsætningen for 2019-2020 er derfor at fastholde fokus på at være skarpe på arbejdet med de aktive i 

alderen 16-18 år. Her starter specialiseringsårene, og vi skal investere i de aktive, så de bliver bragt 

ordentligt frem til indtrædelse i et seniortræningsmiljø – Det gælder både på det træningsmæssige og på 

det mentale område. Det betyder bl.a., at vi har udvidet vores ungdoms-/juniortræningstilbud i efteråret 

2017 med en mangekampsgruppe og en ny ungdomsløbegruppe. Disse tilbud fastholdes i den kommende 

periode. 

 

Ligeledes er vores motionsatletik-tilbud (16 +) blevet formaliseret, så det i højere grad appellerer til sent-

indtrædende ungdoms-/junioraktive, der gerne vil træne hårdt og målrettet (typisk unge, der har trænet 

elitetræning i andre sportsgrene) men som skal udvikle deres basale atletikfærdigheder før, de kan sluses 

over en i junior-/seniorgruppe. Denne gruppe træner 3-4 gange om ugen, og vi tror på sigt, at der her kan 

findes flere senioreliteudøvere i atletik, som har haft opvækst i andre idrætsgrene. 
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5. Elite:  
5.1 Klubbens elitepolitik: 

Aarhus 1900 AM har en ambiDon om fortsat at vise sig som en klub, der placerer sig sikkert i toppen af 

dansk atleDk. Vi arbejder målreIet for løbende at have deltagere med ved internaDonale junior-/U23- og 

seniormesterskaber som NM, EM, VM eller OL. Vi vurderer, at den vigDgste forudsætning herfor er at 

opDmere på træningsmiljøet, så det fortsat opleves som aIrakDvt, seriøst og kompetent.  

Vi ønsker at kunne Dlbyde organisaDon, faciliteter samt træning og trænere præget af kvalitet og på højeste 

niveau.  

 

5.2 Beskrivelse af klubbens trænings-setup for senior/elite   

Elitetræningen i Aarhus 1900 AM er opbygget omkring vores forskellige træningsgrupper indenfor 

sprint/hæk, mellem/langdisctance løb, spring, kast, mangekamp og kapgang. I alle disse grupper har vi 

ansat trænere, der i en årrække har fungeret som landstrænere og/eller EliteKraftCenter-trænere i Dansk 

Atletik Forbund.  

Disse trænere er suppleret med yngre trænere, der i en form for mesterlære virker som enten selvstændige 

elitetrænere eller som assisterende trænere. 

Omfanget af den daglige træning ligger mellem 6 og 10x ugentlig træning med en meget stor 

trænerdeltagelse – typisk på 5-8x pr uge.  

Alle trænere udarbejder individuelle programmer til de enkelte eliteaktive, og der er således stor fokus på 

såvel udviklingen af de enkelte eliteakDve i klubben som på deres præstaDoner i naDonal, nordisk og 

international kontekst. Fordelingen mellem generel og specifik træning varetages af den enkelte træner og 

styres dels via de overordnede træningsperioder og periodisering indenfor de enkelte træningsperioder, 

dels med udgangspunkt i den aktives udviklingstrin set i en international kontekst.  

 

5.3 Klubbens målsætninger for eliteafdelingen i de kommende 2-3 år: 

- Aarhus 1900 Atletik har en målsætning om at VI SKAL være repræsenteret med atleter ved de store 

mesterskaber: EM-inde, EM, European Games, VM-inde, VM og OL i 2019 henholdsvis 2020 

- Aarhus 1900 Atletik skal være repræsenteret på landshold (junior, ungsenior og senior) 

- Aarhus 1900 Atletik skal vinde medalje til hold DM for både mænd og kvinder (DT-finalen) og vinde 

minimum 20 danske seniormesterskaber årligt 

6. Trænerressourcer og talentmanagement: 
6.1 Ledelsesansvarlige for trænere og talentudvikling: 
Ledelsesansvarlig for trænerne og træningens indhold er Cheftræner Lars Nielsen. 

I forhold til ungdomstrænerne er det ungdomscheftrænerne, der har det daglige ledelsesmæssige ansvar. 

Deres faglige platform er Sportsudvalget. 

Det overordnede ansvar for talentudviklingen ligger hos AtleDkudvalget. AtleDkudvalget lægger heri stor 

vægt på de indstillinger, der kommer fra Sportsudvalget. 

 

6.2 Strategi for trænerudvikling/træneruddannelse:  

Klubben arbejder løbende på at skabe gode rammer for vores trænere. Vi kan pga. begrænset økonomi ikke 

tilbyde store lønninger til vores enkelte trænere, og derfor er det nødvendigt, at vi kan spille dem gode og 
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motivere dem på anden vis. Det er vigtigt at være nærværende og opsøgende hos den enkelte træner – 

Hvordan har vedkommende det? Hvad har vedkommende brug for? Og få løst disse problemstillinger 

hurtigt. Klubben gør meget ud den atletikfaglige uddannelse herunder: 

 

- Tilbud og betaling af relevante uddannelser og kurser via DAF, DIF, Idrættens Træner Akademi og 

internationale kurser/seminarer 

- Sparring med cheftræneren, ungdomscheftrænerne og med trænerne – bl.a. gennem individuelle, 

gruppe- og fællesmøder 

 

Det nedsatte Sportsudvalg har blandt andet til opgave at sikre organiseringen af den interne sparring og 

eventuelle mentorordninger. Mentorordninger etableres nu efter behov og i et uformelt setup. 

Alle elitetrænere har en årlig kontraktsamtale med cheCræner og formanden for AU for at afstemme 

forventninger omkring opgaver, uddannelse, udvikling og økonomi. Der er efterfølgende underskrevet 

kontrakter med alle trænere. 

Ungdomstrænere har ikke individuelle aftaler – de underskriver en fælles rammeaftale. 

 

6.3 Navne på trænere og et kort formuleret erfarings- og uddannelsesmæssigt CV: 

Lars Nielsen: Cheftræner og elitetræner i EKCV og Aarhus 1900 AM. Landstræner i spring i Dansk Atletik 

Forbund og i forbundets Elitestab. Cheftræner og landstrænerfunktion i Dansk Atletik Forbund siden 1992 

Mikkel Larsen: Elitetræner i sprint/hæk i Aarhus 1900 AM. Landstræner i sprint/hæk i Dansk Atletik 

Forbund 

Jens Behrend Christensen: Elitetræner i mangekamp i Aarhus 1900 AM. Tidligere landstræner i 

mangekamp. Lektor i Idræt 

Knud Andersen: Elitetræner i spydkast i EKCV og Aarhus 1900 AM 

Thomas Cortebeeck: Elitetræner i højdespring i Aarhus 1900 AM. Kandidat i Idræt 

Jakob Larsen: Elitetræner og junior-elitetræner i sprint/hæk i Aarhus 1900 AM 

Laust Bengtsen: Elitetræner i mellem/langdistance i Aarhus 1900 AM 

John Schulz: Elitetræner i mellemdistance i Aarhus 1900 AM samt nyudnævnt assisterende landstræner 

mellem/langdistance i Dansk Atletik Forbund 

Andreas K Christensen: Junior-elitetræner spring. Kandidat i idræt. Leder af ATK-TC Aarhus 

 Michael Christensen: Junior-elitetræner i spring. Kandidat i Idræt. Hovedgruppetræner i spring, ATK-TC 

Aarhus 

Jon Herskind: Elitetræner og junior-elitetræner i sprint/hæk.  Stud.cand. i idræt. 

Sebastian Skejø: Junior-elitetræner i mangekamp. Ph.d.-stud. i Idræt. Hovedgruppetræner i mangekamp, 

ATK-TC Aarhus (pt. på barselsorlov.) 

Morten Justesen: Elitetræner i mangekamp. Kandidat i idræt 

Alexander Bertelsen: Ungdomscheftræner i Aarhus 1900 AM, Hovedgruppetræner i Kast, ATK-TC Aarhus. 

Landstræner i kast i Parasport. Stud.cand. i idræt 

Lasse K. Aackmann: Ungdomscheftræner i Aarhus 1900 AM 

Rachid Zaatri: Mastertræner og træner i mellem/langdistance 

 

6.4 Er klubbens aflønning af talent- og elitetrænere prioriteret?  

Ja, højt prioriteret – desværre indenfor en snæver økonomisk ramme (se også pkt 6.2)  

 

6.5 Øvrige relevante informationer vedrørende træner setup: Nej 
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7. Samarbejdsaftaler: 
ESAA 

7.1 Har sportsgrenen et formaliseret ESAA samarbejde?   ja 

 

7.2 Har klubben et formaliseret ESAA samarbejde?   ja 

Atletikudøverne bruger ESAA som en integreret del af deres klubtræning til bl.a. at arbejde med generelle 

fokusområder som koordination, styrke, hurtighed og udholdenhed. Aarhus 1900 Atletik er meget tilfredse 

med udbuddet af kurser/undervisning fra ESAA og har ligeledes et stærkt samarbejde med ESAA-

fysioterapeut Morten Frank.   

 

- Er der sammenhæng mellem klubbens krav til udøvere og ESAA’s               

Code of Conduct?     ja 

 

- Hvis nej til formaliseret ESAA samarbejde. Ser klubben en mulighed for at blive  

en del af ESAA samarbejdet indenfor de kommende 2-3 år?  ja/nej  

 

DIF/Team Danmark  

7.3 Har sportsgrenen en placering i Team Danmarks støttekoncept:   ja 

- Hvis ja, hvilken?    Internationalt eliteforbund 

 

7.4 Fungerer klubben som elite- eller kraftcenter under specialforbundet      

(med støtte fra Team Danmark)?:        ja 

- Hvis ja, hvilken?     KRAFTCENTER 

 

7.5 Fungerer klubben som forbundsgodkendt kraftcenter (uden støtte fra Team Danmark)?:   ja  

 - Hvis ja, beskrives klubbens rolle i forbundet:  

 

Aarhus 1900 A/M er Elitekraftcenter i den fælles DAF/Team Danmark satsning og modtager som følge heraf 

træner- og aktivitetsstøtte fra disse. Aarhus 1900 A/M er som EKCV-center omdrejningspunkt for talent- og 

elitearbejdet i Vest-Danmark og en ligeværdig del af den centrale talentudvikling.  

 

Uddannelse  

7.6 Beskrivelse af klubbens eventuelle samarbejde med uddannelsesinstitutioner (udover ESAA):  

Aarhus 1900 samarbejder med Aarhus Universitet Elitesport, VIA Elitesport samt en række folkeskoler  

 

8. Supportfunktioner: 
8.1 Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere talenter: 

- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc.: 

 

Aarhus 1900 AM har et formaliseret samarbejde med Speciallæge, DEMISEC v. Svend Erik Christiansen 

(tidligere TD læge), Kiropraktor Jan Anders Sørensen (nuværende TD kiropraktor) og ESAA fysioterapeut 

Morten Frank. Aarhus 1900 AM samarbejder også med uddannelsen for Kost og Ernæring.  
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Fysisk træningsvejledning leveres af alle elitetrænere og indgår som en helt naturlig del af den daglige 

træning. Trænerne gennemfører jævnligt diverse tests, og de talenOulde udøvere testes desuden halvårligt 

i forbindelse med formelle felttests i hhv. EKCV-regi og internt. 

 

8.2 Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere elite: 

- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc. : 

 

Eliten har adgang til de samme supportfunktioner i klubben som ovenfor skitseret. 

Atleterne i DAFs bruttogruppe (International Top Elite/Elite-atleter) har desuden adgang til hele Team 

Danmarks sportsmedicinske team (SMT). 

 

8.3 Har de bedste talenter adgang til Team Danmarks support funktioner?  nej 

        

8.4 Har de bedste seniorer adgang til Team Danmarks support funktioner?  ja 

        

8.5 Er der i klubben kendskab til DIF’s vidensbank?     ja 

 

8.6 Har klubben en politik på spil-området, der indeholder retningslinjer for  

gambling og betting?     nej  

 

8.7 Er der i klubben kendskab til Center for Ludomanis hotline og hjælpefunktioner?   ja 

- Har trænerne i klubben den nødvendige viden omkring ludomani og  

spilleafhængighed, til at ”spotte” og hjælpe udøvere med  

spilleproblemer videre til disse hjælpefunktioner?   ja 

 

8.8 Udviklingsområder og planlagte handlinger på supportfunktionsområdet:  

Styrket behandlings setup i de nye klubfaciliteter i Marselisborghallen fra efteråret 2019. 

9. Andre forhold 
  

 

 

 

 

 


