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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 -set-up 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 
Jeanette Finderup, Leder af ungdomsafdelingen – 03-05-2020 
	

1. Klub/Organisation: OK Pan 

2. Udviklingsstatus	for	talent-	og	elitearbejde:	
Udvikling siden seneste SATE-analyse 

• Vi har indgået et officielt ESAA-samarbejde, hvor klubbens juniortræner er blevet ansat til at træne 
orienteringsløbere på folkeskoleniveau og gymnasieniveau to gange ugentlige. Dette giver 
mulighed for at gøre træningen aldersrelateret, individuel samt tilpasset de øvrige træningstilbud 
til ungdom i klubregi, regionalregi og nationalregi. Tilbuddet bidrager desuden til at skabe et 
stærkere træningsfællesskab og styrke identiteten som elite orienteringsløber. 

• OK Pan har en veletableret eliteafdeling for voksne løbere. I samarbejde med eliteafdelingen har vi 
arbejdet på at styrke overgangen fra ungdomseliteudøvere til vokseneliteudøvere ved at koble 
ungdoms- og voksenaktiviteterne i højere grad. 

• OK Pan overordnet, har udarbejdet en strategi gældende for de næste fem år. Denne strategi skal 
sætte retningen for en ny strategi i ungdomsafdelingen og eliteafdelingen. Dette samlede 
strategiarbejde, skal erstatte den tidligere strategi for ungdomsafdelingen, som løb frem til 2020 
samt bidrage til at skabe sammenhængskraft i OK Pan. 

• Tørtræningen, som tilbydes hver mandag fra kl 19.00-19.30, er blevet udviklet, der er et stort 
fremmøde og udbyttet kan iagttages. 

• OK Pan var den klub, der fik flest udtaget til internationale mesterskaber i 2019. Bedste resultater 
blev en 5. plads til Ungdoms EM, og 7. & 11. plads til Junior VM. OK Pan har fået udtaget 9 løbere til 
landsholdet 2019/2020 og er igen den klub i Danmark, der har fået flest løbere udtaget. Vi har fået 
seks løbere udtaget til U18-landsholdet. I 2019 vandt ungdomsløbere i OK Pan 32 medaljer til DM 
fordelt på 16 forskellige udøvere, derudover bidrog 46 ungdomsløbere til at OK Pan vandt DM for 
klubhold. Desuden opnåede OK Pans tre ungdomshold bedste resultater nogensinde til den 
international stafet 10mila. 

• Ungdomstrænerteamet i OK Pan blev i 2019 tildelt Dansk Orienteringsforbunds trænerpris. 
Ungdomstræningen er sammen med juniortræningen fundamentet for ovenstående flotte 
resultater. 
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• OK Pan afholdte i 2019 Junior VM med Silkeborg OK. Dette har betydet et samarbejde også på 
ungdomssiden, hvor vi afholder to fælles ungdomstræninger årligt. 

 
Beskrivelse af klubbens organisation og ledelse (herunder formand og talent/elite ansvarlig) 
 OK Pan er en orienteringsklub under Dansk Orienteringsforbund. Klubben er med sine 420 medlemmer, hvoraf 120 er 
løbere under 21 år, den anden største orienteringsklub i Danmark, men den klub med flest ungdomsløbere. 
Størstedelen af medlemmerne er aktive løbere og på forskellig vis aktive i klubarbejdet.  
 
Ungdomsafdelingen ledes af et ungdomsudvalg og i tæt samarbejde med trænerne og eliteudvalget for OK Pan. 
Ungdomsudvalget er bredt sammensat af forældre til udøvere og med forskellige tilgange til sporten. Formanden for 
ungdomsudvalget sidder i bestyrelsen for OK Pan, som skal godkende de overordnede strategiske og økonomiske 
beslutninger for ungdomsafdelingen. Medlemmer af ungdomsudvalget er Henrik Boye Ebbesen, Tove Hedegaard 
Andersen, Anne Birgitte Als, Peter Kilden, Morten Kusk, Thomas Hornbæk, Jeanette Finderup (formand).  
 
Ungdomsudvalget opgave er at skabe rammerne for træningen af unge under 21 år i klubben, samt ledelse af de 13 
trænere der er tilknyttet. Visionen er at skabe Danmarks bedste ungdomsafdeling, som udvikler nogle af Danmarks 
bedste løbere og dermed nogle af verdens bedste løbere. Fokus er derfor på udvikling af løberne. Hvordan denne 
vision søges at opnå̊ er beskrevet i plan 2020. Som beskrevet ovenfor, er en ny strategi på vej, som tager sit 
udgangspunkt i en samlet strategi for klubben. Ungdomsløberne har været inviteret ind i denne proces og bidraget 
aktivt til den nye strategi. Færdiggørelsen af strategien er blevet udsat pga. COVID-19 situationen. 
 
Beskrivelse af økonomi/støttekoncept på talent- og eliteområdet: 
Samtlige ungdomsløbere inddeler sig selv i samarbejde med trænerne og deres forældre i forhold til ønsker om at 
være gruppe 1, 2 eller 3 løbere. Der er forskellige forventninger til løbere afhængig hvilken gruppe, de ønsker at 
tilhøre, samtidig med der også̊ er forskellige tilbud. Der er flest forventninger og tilbud til gruppe 1 løbere. 
 
Der er følgende støtteregler for ungdomsløbere i OK Pan: 
 
Åbne løb i Danmark giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løbere nationalt for OK Pan. 
U0, U1, U2 og junior kurser giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan 
U1, U2 og junior sommerlejre giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan 
KUM giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan 
Hyggeturen giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan 
Efterårsturen giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan 
Tiomila giver klubben 50% i tilskud til løbere, der er gruppe 1 og 2 løbere, der løber nationalt for OK Pan 
Øvrige ture vurderes ad hoc 
Talent Center Aarhus giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan og er gruppe 1 løbere 
Udtagelse til Dansk Orienteringsforbunds landsholdsgrupper giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt 
for OK Pan og er gruppe 1 løbere 
Ekstra udtagelse til landsholdssamlinger og mesterskaber giver klubben 50% i tilskud til løbere, som løber nationalt for 
OK Pan og er gruppe 1 løbere 
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ESAA-morgentræning, giver klubben 50% i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan og er gruppe 1 løbere. 
Dette gælder udøvere på gymnasieniveau og ikke udøvere på folkeskoleniveau. 
 
Har klubben en daglig administration/sekretariat?   ja 
 
Har klubben formelle samarbejdsaftaler med andre klubber?  ja 

- Hvis ja beskrives hvilke: Vi afholder to ungdomstræninger årligt sammen med Silkeborg OK. Vi deltager i 
Midtjyskungdomsliga, hvor vi afholder et konkurrenceløb årligt. Sammen med de øvrige Midtjyske klubber, 
men særligt Silkeborg OK og Horsens OK afholder vi fælles talentcentertræning, TC Aarhus, med en ugentlig 
træning for de 15-20 årige. 

 
Nationalt resultatniveau i klubben: 
32 DM ungdomsmedaljer blev det til i 2019, fordelt på 16 personer, vidner om et meget højt 
nationalt niveau og stor bredde. 
 
D10: Carla Brahe Bohnsen (2. plads DM lang, 3. plads DM mellem, 3. plads DM stafet) 
D12: Siv Kusk Berglund (3. plads DM stafet) 
D12: Anna Kaldahl Hornbærk (3. plads DM stafet) 
D14: Laura Kaldahl Hornbæk (1. plads DM ultralang, 1. plads DM nat, 1. plads DM mellem, 3. plads 
DM lang, 2. plads DM sprint, 3. plads DM stafet) 
D14: Emilie Skov Dalgaard ( 2. plads DM ultralang, 1. plads DM lang, 2. plads DM mellem) 
D14: Hannah Udklit Kristensen (2. plads DM nat) 
D16: Marie Møller Nielsen (2. plads DM ultralang, 3. plads DM mellem, 3. plads DM stafet) 
D16: Ella Hedegaard Richardson (3. plads DM stafet) 
H14: Casper Staehelin Blakskjær (2. plads DM ultralang, 2. plads DM lang, 1. plads DM nat, 2. plads 
DM sprint) 
H16: Jonas Damm Als (2. plads DM nat, 2. plads DM lang, 2. plads DM stafet) 
H16: Villads Skovbjerg (2. plads DM Stafet) 
H16: Anders Secher Thomsen (2. plads DM stafet) 
H20: Andreas Bock Bjørnsen (1. plads DM lang, 1. plads DM mellem, 2. plads DM nat, 1. plads DM 
sprint, 1. plads DM stafet) 
H20: Mads Møller Skaug (1. plads DM nat, 3. plads DM sprint, 1. plads DM stafet) 
H20: Mikkel Holm Nielsen (3. plads DM lang, 1. plads DM stafet) 
H20: Johan Halkjær Dupont (3. plads DM ultralang, 3. plads DM nat) 
 
Samtidig var 46 ungdomsløbere med til at vinde DM for hold. Vi kunne stille et fuldt hold i 
ungdomsklasserne, hvilket i høj grad, bidrog til at OK Pan kunne trække en overbevisende sejr 
hjem og dermed kan kalde sig Danmarks bedste klub. 
 
Internationalt resultatniveau i klubben: 
OK Pan blev den klub, der fik flest udtaget til Ungdoms EM og Junior VM. Marie Møller Nielsen, 
Villads Skovbjerg og Jonas Damm Als fik en plads på det otte mand store hold til Ungdoms EM. 
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Bedste resultat opnåede Jonas Damm Als med en 5. plads i stafetten. Andreas Bock Bjørnsen, 
Mads Møller Skaug og Mikkel Holm Nielsen fik en plads på Junior VM holdet, som foregik på 
hjemmebane. Bedste resultat opnåede Andreas Bock Bjørnsen med en 11. plads i sprint og en 7. 
plads i stafetten. Senere på året blev hele fire OK Pan løbere udtaget til junior european cup; Det 
var Andreas Bock Bjørnsen, Mads Møller Skaug, Mikkel Holm Nielsen, Johan Halkjær Dupont og 
Lotte Markussen. 
 
Dansk orienteringsforbund ændrede i 2019 landsholdsstrukturen. OK Pan har fået en 
ungdomsløber udtaget til Elitegruppen, det er Andreas Bock Bjørnsen, to ungdomsløbere udtaget 
til udviklingsgruppen, det er Mikkel Holm Nielsen og Lotte Markussen og seks ungdomsløbere 
udtaget til U18 landsholdet; det er Søren Møller Skaug, Asbjørn Kaltoft, Jonas Damm Als, Anders 
Secher Thomsen, Villads Skovbjerg og Marie Møller Nielsen. 
 
2019 blev også året, hvor vi fik bedste 10Mila resultat for ungdomshold i mands minde. Vi havde 
tre hold med, alle tre hold gennemførte. To hold i top-50 og bedste danske hold. Hold 1 fik en 22. 
plads, hold 2 fik en 47. plads og hold 3 fik en 133. plads ud af 290 hold. 
 
Resultatmålsætning for de kommende 2-3 år: 
6 medaljer til DM i hver af disciplinerne: nat, sprint, mellem, lang og ultralang, samt stafet 
Seks løbere i en af landsholdsgrupperne 
Tre løbere udtaget til Junior VM, Ungdoms EM og seks løbere udtaget til Junior European Cup, hvor målet er 
podieplaceringer i alle mesterskaber 
En top 10 placering til 10Mila (international stafet for klubhold) 

3. Faciliteter:		
Beskrivelse af klubbens primære træningsfaciliteter:  
Klubhuset Silistria er midtpunkt for klubben og fungerer som socialt og orienteringsfagligt mødested og et 
inspirerende mødested for ungdom, elite og bredde i klubben. Klubhuset er et vigtigt aktivt for et inspirerende og 
udviklende klubmiljø i en sportsgren, som er individuel og foregår alene i skoven. 
 
OK Pan har desuden en minibus, som er et aktiv i det daglige arbejde for både ungdom, elite og bredde. Den er et 
stort aktivt for klubben idet o-løb er en sportsgren, der er afhængig af skovadgang udenfor byen, for at kunne 
optimere træningsudbyttet. 
Har talent- og ungdomsudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter? ja 
 
Har eliteudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter?  ja 
 
Er der generelt tilstrækkelig adgang til styrketræningsfaciliteter?  ja 
 
Udviklingsområder og planlagte handlinger på facilitetsområdet: 
De løbere som er en del af ESAA har alle muligheder for adgang til styrketræningsfaciliteter. Løbere som er 14 år og 
derover og som ikke er en del af ESAA, har mulighed for at deltage i styrketræning mandag aften kl. 20. Tidspunktet er 
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ikke optimalt, da der også er ungdomstræning med tørtræning, samme dag. Løbere som er under 14 år og ikke er en 
del af ESAA, får noget styrketræning som en del af onsdagstræning og opfordres til at træne dette på egen hånd i 
løbet af ugen. Styrketræningstilbuddet er blevet udbygget løbende de sidste 3-4 år, men der er fortsat et potentiale 
for udvikling. 
Den individuelle opfølgning på løbere er ligeledes blevet udbygget de sidste år, hvor alle gruppe 1 og 2 løbere har en 
kontakttrænere. Alle gruppe 1 løbere forsøges at tilbyde en personlig træner. Klubbens eliteudøvere anvendes til 
denne opgave. 
	

4. Talent:	
Klubbens talentudviklingspolitik: 
Klubbens talentudviklingspolitik er beskrevet i plan 2020, hvor fokus er på̊ udvikling af løbere og trænere, samt 
implementering af ATK-konceptet. Politikken kommer til at fremgå af den nye strategi, som er på vej. Træning af Børn 
og Unge (TBU), som er en videreudvikling af ATK-konceptet bliver pejlemærke i talentarbejdet. 
 
Klubbens strategi til at rekruttere nye talenter:    
Ungdomsafdelingen afholder Skole OL. Vi har etableret formelle samarbejder med to skole over en årrække. Vi 
tilbyder et introduktionsforløb for ungdom hvert år i maj og i august, samt har løbende introduktion af nye 
medlemmer. Ungdomsafdelingen afholder hver år sommer o-skole af en uges varighed. Dette er målrettet helt nye 
løbere.  
Vi har ikke fokus på̊ at headhunte talenter fra andre klubber dog ses der flere eksempler på̊ at talentfulde løbere 
vælger at løbe for OK-Pan. Vores målsætning er primært at udvikle vores egne talenter. 
 
Har specialforbundet et udviklet Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK)  ja/nej  
Klubstrategi for implementering af ATK:  
ATK 2.0 er inkluderet i forbundets arbejde med TBU. I 2018 deltog vi som pilottest i arbejdet og har lige siden forsøgt 
at implementere TBU, i vores tilbud. Alle trænere har fået tilbud om at komme på opdatering af deres 
træneruddannelse i forhold til TBU.  
 
Der tilbydes tre træninger, målrettet ungdomsløbere om ugen. Hvor ungdomstræningen om mandagen er den 
primære, desuden tilbydes en ungdomstræning om onsdagen og et træningstilbud om lørdagen, som enten kan være 
deltagelse i klubbens træningsløb eller læringsture rundt i Jylland eller udlandet.  
Træningen er niveauinddelt og hvilke kompetencer, de enkelte niveauer kræver, er beskrevet. Det er trænerne der 
vurderer hvilket niveau, den enkelte løber tilhører.  
Derudover har alle løberene inddelt sig i forhold til om de ønsker at være gruppe 1, 2 eller 3 udøvere, hvor tilbud og 
forventninger til gruppe 1 løbere er flest. 
 
Beskrivelse af klubbens aldersrelaterede træningsset-up for ungdom/talent  
Til inspiration kan flere af følgende emner beskrives: Antal træningspas/-timer pr. uge, 
gruppe/holdsammensætning, udvikling fra præpubertet til pubertet og til post-pubertet, generel vs. 
specifik træning, træningsmiljø etc. 
Mandag kl. 16.30-18.00 er der minitræning for aldersgruppen 4-7 år samt børnetræning for aldersgruppen 8-10 år. 
Træningen afholdes samlet, men opvarmning, instruktion og selve træningen foregår tilpasset aldersgruppen. 
Mandag kl. 17.00-19.30 er der ungdomstræning for aldersgruppen 11-16 år og juniortræning for aldersgruppen 17-20 
år. Træning afholdes samlet, men opvarmning, instruktion og selve træningen foregår tilpasset alder, 
kompetenceniveau og ambitionsniveau. Kl. 19.00- 19.30 er der teoretisk træning i klubhuset, målrettet løbere i 
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aldersgruppen 14-20 år. 
Mandag kl. 20.00-21.00 er der styrketræning på̊ Holme Skole for alle klubbens medlemmer. De ældste ungdomsløbere 
fra 14-20 år deltager i denne træning. 
Tirsdag kl. 18-19.30 er der klubtræning med baner som er lette, mellemsvære og svære. Dette er også̊ et 
træningstilbud til ungdomsløberne. 
Onsdag kl. 18.00-19.00 er der onsdagstræning fra klubhuset. Denne træning er målrettet løbere i alderen 8-16 år. 
Træningen er aldersopdelt, hvor nogle elementer foregår samlet andre, hvor træningen tilpasses alderen. Fokus er på̊ 
fysisk træning, både i form af kondition og teknik, samt cirkeltræning. Foregår dog i terræn med kort og poster.  
Torsdag kl. 18-19.30 er der fysisk træning med udgangspunkt fra klubhuset for alle klubbens medlemmer. De ældste 
ungdomsløbere fra 16-20 år har mulighed for at deltage i denne træning 
Lørdage kl. 11-13 er der træningsløb i og omkring Aarhus. Disse træningsløb suppleres flere gange om året med 
lørdagscup målrettet ungdomsløbere i alle aldersgrupper, samt lørdagslæringsture for gruppe 1 og 2 løbere 
 
Disse træningstilbud suppleres med deltagelse i nationale og internationale løb, samt træningsture i Danmark og 
udlandet. Der er minimum to weekend-træningstilbud pr måned. 
 
Beskrivelse af træningsinitiativer, der forbereder klubbens talenter bedst muligt til overgangen mellem 
talent og elite:  
Deltagelse i løb i ukendt terræn i Danmark og udlandet er vigtigt. Derfor er deltagelse i nationale og internationale løb, 
samt træningstilbud i Danmark og udlandet væsentligt for udvikling af de talentfulde løbere. 
Udviklingssamtaler, personlig træneropfølgning, samt personlig træning i skoven er ligeledes væsentlige elementer for 
udvikling af talenter til elite niveau og er tilbud ungdomsafdelingen giver løbere som har meldt sig som gruppe 1 og 
dermed har en målsætning, en træningsplan, udfylder træningsdagbog og deltager aktivt i træninger. Vi har købt 
adgang til en online træningsdagbog, hvor trænerne kan følge den enkelte løber og giver feedback. 
 
Klubbens fokus på talenters udvikling af mentale-, sociale- og menneskelige kompetencer: 
Alle trænerne har DOF's træner 1 og træner 2 uddannelse og har fokus på̊ disse elementer i den daglige træning. DOF 
har i forbindelse med TBU-projektet nytænkt hele træneruddannelsen, hvilket betyder alle vores trænere skal på 
fornyet uddannelse. De første har allerede været afsted. 
Der er i hele ungdomsafdelingen fokus på̊ udøvernes mentale, sociale og menneskelige kompetencer. Udvikling af de 
mentale kompetencer sikres blandt andet gennem den ugentlige tørtræning, samt den tørtræning, der finder sted på 
træningslejre og læringsture og ved anvendes af o-track.  
De sociale og menneskelige kompetencer udvikles via en lang række af tiltag og ses som væsentlig, da orienteringsløb 
er en individuel sport og disse elementer er væsentlig for motivation og dermed fastholdelse i sporten. Der er fælles 
opstart og afslutning i klubhuset i forbindelse med hver træning, samt hygge med brød og frugt i forbindelse med 
tørtræning. Der arrangeres Fællesspisning engang om måneden, Der er mulighed for mange ture i ind- og udlandet for 
løbere helt ned til 10 års alderen og dette udvikler i høj grad løbernes sociale kompetencer, men også̊ deres 
menneskelige kompetencer. Hvert år Kristi Himmelfartsdag arrangerer ungdomsløberene et konkurrenceløb med 
henblik på̊ at tjene penge til ungdomsafdelingen. Dette arrangement giver de ældste løbere ansvar og det er deres 
ansvar at involvere de yngre løbere i opgaverne og dette øger deres menneskelige og sociale kompetencer Der er i 
dagligdagen fokus på̊ den mentor-rolle de ældste løbere har i forhold til de yngste og klubbens talentfulde løbere 
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tager stort ansvar i forbindelse med oplæring af yngre løbere hvilket både opøver sociale og menneskelige 
kompetencer, men det opøver også̊ i høj grad refleksion i forhold til egne løbekompetencer og løbsteknik. 
 
Er klubben bevidst om Team Danmark og DIF’s værdisæt for talentudvikling   ja 

- Hvis ja, implementeres dette værdisæt i klubbens talentarbejde?    ja  

 
Klubbens talentmålsætninger og fokusområder for de kommende 2-3 år: 
Vi har her valgt at referere til vores tidligere strategi: Plan 2020, da den nye strategi ikke ligger færdig. 
Fokus har været siden 2016 og vil være frem til 2020 fokus på̊ udvikling af løbere og udvikling af trænere. Det skaber 
motivation og trivsel hos løbere, når de udvikler sig. På samme måde skabes det motivation og trivsel hos trænerne, 
når de får lov at udvikle sig som trænere. Trænernes motivation og trivsel er væsentlige for løberenes udvikling. 
Desuden er fokus på̊ at skabe gode rammer for trænerne, ved at klubben som helhed støtter op om ungdomsarbejdet, 
fx ved at andre af klubbens medlemmer, står for postudsætning og postindsamling, arrangering af ture mv.  
Fokus er at orienteringsløb skal være sjovt for ungdomsløberne og trænerne. 
Som nævnt tager de mest talentfulde løbere stort ansvar i forbindelse med den daglige træning. Denne mentorrolle 
giver til gengæld stor mulighed for refleksion over egen praksis og dermed oftest med gevinst både for den unge nye 
løber og for den mere erfarne mentor på̊ vej ind i eliten. 
	
	

5. Elite:		
Klubbens elitepolitik: 
• At udvikle en elitekultur i OK Pan, så̊ vi til stadighed kan markere os som en af Danmarks bedste klubber og også̊ 
blande os internationalt  
• At manifestere OK Pans position som centrum for elite og talentudvikling i Danmark 
 
Beskrivelse af klubben træningsset-up for senior/elite  
Til inspiration kan flere af følgende emner beskrives: Antal træningspas/-timer pr. uge, 
gruppe/holdsammensætning, generel vs. specifik træning, træningsmiljø, selvtræning vs. holdtræning etc. 
Træningen er tilrettelagt på̊ ugeniveau via deltagelse i Elite centeret og OK Pans klubtræning er en del af ugeplanerne. 
Se særskilt beskrivelse af Elite centeret på̊ forbundets hjemmeside https://do-f.dk/images/landshold/EC-Notat-2015-
09-11.pdf 
 
Derudover tilrettelægger OK Pans eliteafdelingen ture til internationale stafetter og 3-4 træningslejre årligt, samt 
diverse lokale træninger og sociale arrangementer. 
 
Klubben har ansat en klubtræner og flere frivillige der ansvarlig for tre faste træninger om ugen, samt et 
styrketræningstilbud. Der er minimum fire træningstilbud om ugen for en seniorløber i OK Pan. 
 
Klubbens målsætninger for eliteafdelingen i de kommende 2-3 år: 
Vi vil sikre et miljø med godt sammenhold og fælles positiv udvikling 
Vi vil vinde DIF medaljer i D/H 21 
Vil være flot repræsenteret på̊ landshold og diverse mesterskaber 
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Vi vover at satse på̊ flere internationale medaljer 
Vi vil være med helt fremme på̊ de store stafetter i udlandet både på̊ dame og herre siden 

6. Trænerressourcer	og	talentmanagement:	
Ledelsesansvarlige for trænere og talentudvikling: 
Jeanette Finderup er i samarbejde med ungdomsudvalget og bestyrelsen i OK Pan ledelsesmæssig ansvarlig for 
trænerne og talentudvikling i klubben. Desuden er der løbende blevet anvendt konsulenter til denne opgave, dels 
Henrik Leth Jørgensen, som har stået for udviklingen af forbundets ATK koncept og Tue Lassen som har stået for 
udviklingen af forbundets TBU koncept.	
 
Strategi for trænerudvikling/træneruddannelse:  
Alle trænere skal have forbundet træneruddannelse, som det bliver tilrettelagt ud fra TBU konceptet. Denne 
træneruddannelse er mere målrettet aldersgrupper og opnåelse af specifikke kompetencer. 
Alle trænere tilbydes en gang årligt en trænerudviklingssamtale, som dels afholdes individuelt og gruppevis. De 
trænere som er ansvarlig for en specifik aldersgruppe bliver samlet til gruppe træningsudviklingssamtale. 
Ud fra identificerede behov i gruppen af trænere, tilrettelægges relevante kurser og uddannelse.  
 
Navne på trænere og et kort formuleret erfarings- og uddannelsesmæssigt CV: 
Jeppe Ruud (juniortræner): Juniorlandsholdstræner. H 21 løber på nationalt niveau. VAKANT fra april 2020 
 
Tobias Svarer (ungdomstræner): træner 1 og træner 2 uddannelse. H 21 løber og blandt de 15 bedste løbere i 
Danmark. Er medlem af Børn og unge udvalg i DOF og står for nationale ungdomskurser 
Sofie Secher (ungdomstræner): træner 1 og træner 2 uddannelse. D 21 løber. 
Caroline Finderup (ungdomstræner): træner 1 og træner 2 uddannelse. D 21 løber.  Har været på juniorlandsholdet. 
Holger Schmidt (ungdomstræner): H 21 løber 
Iben Valery (ungdomstræner): Træner 1 og 2 uddannelse 
 
Peter Kilden (onsdagstræner): Uddannelse indenfor atletik, var tidligere en af Danmarks bedste løbere på̊ 10.000 
meter og halv- maraton. Varetager onsdagstræningen, hvor fokus er på̊ fysisk træning. 
Tove Hedegaard Andersen og Jeanette Finderup, deltager som hjælpetrænere. 
 
Morten Kusk (ansvarlig børne- og minitræning): Er far til to børn, der deltager i henholdsvis børne og minitræning. Har 
en kandidat i Idræt. 
Katinka Kilden (minitræner): Ingen træneruddannelse endnu, D 17-20 løber 
Ella Richardson (minitræner): I gang med træneruddannelse, D 17-20 løber 
Katrine Spanner (børnetræner): Ingen træneruddannelse endnu, D 17-20 løber. 
Sarah Nissen (børnetræner): TBU træneruddannelse, D 21 løber. 
 
Jeppe Ruud (klubtræneransvarlig): Juniorlandsholdstræner. (VAKANT fra april 2020) 
 
Er klubbens aflønning af talent- og elitetrænere prioriteret?  
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Der er sket en øget prioritering af dette gennem de sidste år. Denne prioritering er en del af plan 2020. Der arbejdes 
dog indenfor en snæver økonomisk ramme. Der er stort fokus på̊ at forsøge at skabe de bedste rammer for trænerne, 
så̊ de trives med opgaven. 
 
Øvrige relevante informationer vedrørende træner set-up: 
Vore bedste ungdomsløbere er deltager i ESAA morgentræning. OK Pan står for træningen af udøvere på 
folkeskoleniveau og gymnasieniveau, dog ikke de ældste udøvere på gymnasieniveau, som deltager i forbundets 
elitecenter træning. Vi har 16 ungdomsløbere som er tilknyttet Talentcenter Aarhus og deltager i den ugentlige 
talentcenter træning. 

7. Samarbejdsaftaler:	
ESAA 
Har sportsgrenen et formaliseret ESAA samarbejde?   ja 
 
Har klubben et formaliseret ESAA samarbejde?   ja 
- Hvis ja, er der sammenhæng mellem ESAA træningen og klubtræningen  

(kort beskrivelse)?  Det er klubbens juniortræner der står for ESAA morgentræningen, 
hvorved at morgentræningen kan tilpasses de øvrige træningstilbud 

- 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  
Har sportsgrenen en placering i Team Danmarks støttekoncept:   ja/nej 
- Hvis ja, hvilken?  Verdensklasse forbund. 

 
Fungerer klubben som elite- eller kraftcenter under specialforbundet (med støtte fra Team Danmark)?:     

ja 
- Hvis ja, hvilken? Forbundets elitecenter er placeret i Aarhus og er tæt knyttet til klubben og klubbens 

eliteafdeling. Alle elitecenter udøvere er medlem af OK Pan. 
 
Fungerer klubben som forbundsgodkendt kraftcenter (uden støtte fra Team Danmark)?:   
      ja 
- Hvis ja, beskrives klubbens rolle i forbundet: OK Pan er Danmarks eneste eliteklub og som har eliteløbere 

på både ungdoms- og seniorniveau, der kæmper om topplaceringer ved de store internationale klubstafetter. 
 

Uddannelse		
Beskrivelse af klubbens eventuelle samarbejde med uddannelsesinstitutioner (udover ESAA):  
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En del af klubbens løbere vælger at tage et år på̊ Himmelbjergegnens Natur og Idrætsefterskole. Denne efterskole har 
en orienteringslinje og her er der et generelt samarbejde omkring udøverens træning, så̊ løberen ikke taber niveau 
trods et efterskoleophold. Vi har etableret et langvarigt forløb med to folkeskoler. 
      
 

8. Supportfunktioner:	
Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere talenter: 
- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc. 

Gruppe 1 løbere tilbydes personlige udviklingssamtaler, træner opfølgning og en personlig træner, der giver mulighed 
for fysisk træningsvejledning. Klubben har tilbud til alle klubbens medlemmer om vurdering af eventuelle skader ved 
team Danmark-massør. Der afholdes kurser med Team Danmark massør om forebyggelse af skader. Dette er et tilbud 
til alle løbere. 
 
Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere elite: 
- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc.  

Fremgår ovenfor 
 
Har de bedste talenter adgang til Team Danmarks support funktioner?  ja 
 
Har de bedste seniorer adgang til Team Danmarks support funktioner?  ja 
 
Er der i klubben kendskab til DIF’s vidensbank?     ja 
 
Har klubben en politik på spil-området, der indeholder retningslinjer for  
gambling og betting?     nej  
 
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 

 
Er der i klubben kendskab til Team Danmark og DIFs hjælpefunktioner i forbindelse med 
spiseforstyrrelser?       ja 
- Har trænerne i klubben den nødvendige viden om spiseforstyrrelser til 

at ”spotte” og hjælpe udøvere med spiseforstyrrelser videre til disse  
hjælpefunktioner?     ja  

 
Har klubben en politik på sociale medier-området, der indeholder retningslinjer for 
brugen af sociale medier blandt klubben udøvere?   nej  
 
Udviklingsområder og planlagte handlinger på supportfunktionsområdet:  
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Klubben har nedsat en kommunikationsudvalg, som i lighed med de øvrige udvalg i klubben, skal udarbejde en 
strategi, der er i sammenhæng med klubbens overordnede strategi.  
Vi arbejder på at udbygge tilbuddet om personlige trænere og styrke de personlige træneres kompetencer. 
Alle gruppe 1 og 2 løbere anvender online træningsdagbog. Vi har oplevede en præstationskultur i forhold til denne 
træningsdagbog, hvorfor vi har afholdt to workshop, en for piger og en for drenge. Begge workshop blev ledet af 
eliteløbere. 
 
 

9. Andre	forhold	
Klik her for at angive tekst.  
 
 
 
 
 


