
  

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i 
Aarhus 

(SATE-Analyse) 
 
De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indbe-
rette relevante oplysninger. Disse bruges som baggrund for en klubanalyse til at vurdere det 
sportslige niveau, talent- og elitemiljø samt øvrige sportslige set-up etc. Læs mere om de paramet-
re EIA vurderer de lokale klubber på: esaa.dk/eia/klubudviklingsanalysen. Oplysningerne danner 
desuden baggrund for vurderinger af mulighederne for at kunne opnå støtte fra EIA. 
 
Alle faktuelle oplysninger skal ikke oplyses, da dette gøres online på esaa.dk/eia/selvangivelse, 
hvor også denne analyse i udfyldt stand uploades.  
 
 
Klub/sportsgren: Elite Vest Taekwondo 

Klubudviklingsstatus 
Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): 
ELITE VEST / Elite samarbejdet imellem alle taekwondo klubber i Århus kommune. 
 
- Elite vest samarbejdet er centreret i Århus kommune. 
- Samarbejdet er opstartet i 2006. 
- Samarbejdet mellem taekwondo klubberne i Århus kommune, er for at forbedre vilkårene for de  
lokale / regionale eliteudøvere. 
- At etablere et fælles kamphold for Århus kommune, dog med den enkelte klub repræsenteret. 
- At få elite træning på landsholds niveau, i nær området som har til formål at tilbyde kontinuerlig  
kvalificeret elitetræning for de bedste udøvere på flere fælles træningshold. Afviklingen af træningerne fore-
går på Atletion. 
 
Styregruppen  
Denne gruppe fungerer som politisk bestyrelse for ELITE VEST 
 
Navn.          Klub                        Tlf.:    e-mail. 
Mickey Svendsen Risskov 22323990    mickey@risskov-taekwondo.dk 
Lars Hyttel                      Århus Vest 31621010        larshyttel@hotmail.com 
Momme Knutzen Favrskov 2295 9747    Momme.knutzen@oncable.dk 
Mads Prasse Vejle  2281 4307       mads@vejle-taekwondo.dk 
Bjarne L. Johansen  40537700    coachjohansen@me.com 
 
Aktivgruppen 
Denne gruppen er udøvernes ”talerør” til træner og styregruppen. Gruppen nedsættes af udøverne 
selv. 



  

 
Navn.                       Funktion Tlf.: e-mail. 
Charlotte Paik Bjelke Talskvinde 2810 7536 paik_ji_in@hotmail.com 
Jan Frederiksen Talsmand 2037 4477 janfre83@me.com 
 
Arbejdsgruppen 
Administrer daglige drift på ELITE VEST, samt tildeles forskellige funktioner til dagligt / stævner 
ect. 
 
Navn.                        Klub Tlf.: e-mail. 
Lars Hyttel                        Århus Vest 3162 1010 larshyttel@hotmail.com 
Momme Knutzen   Favrskov 2295 9747 Momme.knutzen@oncable.dk 
Mads Prasse Vejle                       2281 4307 mads@vejle-taekwondo.dk 
Mickey Svendsen   Risskov 22323990 mickey@risskov-taekwondo.dk 
Bjarne L. Johansen  40537700 unlimited@mail.tele.dk 
 
 
Centerleder 
Centerlederen er den daglige administrative leder af centret og ansættes af styregruppen. 
 
Klubbens talentudviklingspolitik/-strategi: 
Vision for projektet   
 
Det beskrevne projekt som vi ansøger om støtte til, er en udbygning af det arbejde der allerede er 
påbegyndt med udvalgte børn, juniorer og seniorer i alderen mellem 11 og 18+ år.  
Det er afgørende at vi for lokal Taekwondo, at vi får oparbejdet en bred elite trup, der sammen kan 
gøre hinanden stærkere, og på sigt af 3-4 år kan sikre at vi til stadighed kan levere talentfulde 
udøvere til det Danske landshold. 
 
Og mest af alt holde lokale udøvere i deres vante miljø uden at skulle fraflytte deres daglige omgi-
velser, samtidig med at de kan nå landsholdsniveauet i deres eget nærmiljø.   
Denne satsning skulle gerne resultere i at vi sikre udøvernes muligheder for at forblive og repræ-
sentere klubberne i Århus og opland. 
 
Klubbens elitepolitik/strategi: 
Nationalt perspektiv: 
 - Gennem samarbejde med Dansk Taekwondo forbund, at sikre den røde tråd i elitearbejde med 
disse udøvere, som både træner på ELITE VEST, på landsholdet, og i klubberne. 
 - Skabe forbindelse mellem det nationale og det regionale elitearbejde. 
 
Regionalt perspektiv for udøvere 
  
 - Sikre kvalificeret træning regionalt, dvs. tæt på udøvere, således at transporttiden minimeres.  
 - Give de største talenter i Århus og opland mulighed for at træne sammen. 



  

 - Gennem samarbejde mellem klubberne at sikre en stor homogen træningsgruppe, der i fæll       
esskab kan foretage den nødvendige målrettede træning. 
 - Tilbyder de absolutte top-udøvere mulighed for kvalificeret træning lokalt.  
 - Deltagelse i træningslejre med udøvere på samme niveau, nationalt såvel som internationalt. 
 - Deltagelse i udenlandske turneringer for at sikre den nødvendige udvikling og afprøvning af udø-
vernes færdigheder. 
 
Regionalt perspektiv for klubberne i Århus 
 
 - Styrke det regionale elitearbejde for seniorer , juniorer og børn, således at Århus klubberne kan 
opretholde sit niveau nationalt såvel som internationalt. 
 - Tilbuddet om ekstra kvalificeret træning vil styrke den lokale træning i klubberne. Elitetrænings-
miljøet vil forplante sig til træningen i klubberne. 
- Der vil gennem samarbejde mellem de deltagne klubber ske en udvikling samt ensretning af træ-
ner niveauet. 
 
 
Klubbens talent- og elitemålsætninger og fokusområder for de kommende 2-3 år: 
Elite Vest målsætning er NM, EM og VM medajler hvert år (det gælder både junior og senior) 
Samt 10 DM guld 
 
Økonomi/støttekoncept på talent/eliteområdet: 
Elite Vest er blevet udviklingscenter for Dansk Taekwondo Forbund, og får økonomisk støtte af DTaF 
Hver elev betaler pt 2500 kr. om året for at være med medlem af Elite Vest 
Personale på talent- og eliteområdet: 
 
Trænergruppen 
Denne gruppe fungerer som sportslig ansvarlig for ELITE VEST. 
 
Navn.                                Funktion Tlf.:   e-mail. 
Bjarne L. Johansen          Træner                      4053 7700   coachjohansen@me.com 
Lars Hyttel                                Fysisk træner    larshyttel@hotmail.com 
Loi Van Le                                Assistent 22474008  
 
Trænere   
Hvert træningspas afvikles fortrinsvis af centertræneren med assistance af en eller flere assistent-
trænerer, efter en fælles træningsplan. 
Både den ansvarlige centertræner og assistent-trænerne udpeges af styregruppen i samråd med 
de involverede klubber. 
 
 

Trænerressourcer 
Navne og et kort formuleret erfarings- og uddannelsesmæssigt CV: 



  

Træner teamet består af følgende. 
 
 Bjarne Lyngfjell Johansen   ( 6 Dan.) 
 
 Landsholdstræner   DTaF   2001-2006  
 Landsholdstræner ass.                      DTaF   1999-2000 
 Olympisk træner / Coach                      DTaF  2004 
 Juniorlandsholdstræner                      DTaF  2000 
 Kvindetræner   DTaF  1997-2000  
 Talentudvikler   DTaF  1991-2006 
 
 Lars Hyttel 
 Fysisktræner  
 Kostvejleder 
 Coach 
 
 Loi Van Le      ( 2 dan.) 
 Ass. I taekwondo træninger 
 Landshold aktiv 2003-2008 
 Coach 
 
Plan/strategi for trænerudvikling:  
Der er planlagt af Elite Vest skal have en diplomtræner inden 2017 
Plan/strategi for implementering af ATK:  
Der er ikke planlagt noget endnu 
Øvrige relevante informationer vedr. træner set-up: 
Elite Vest har 5 træner tilknytte udover cheftræner Bjarne Johansen 

Træningsset-up og lokalt resultatniveau: 
Beskrivelse af aldersrelateret træningsset-up i klubben for ungdom/talent  

- Er under udvikling  
- Antal træningspas/-timer pr. uge, gruppe/holdsammensætning, udvikling fra præpubertet til 

pubertet og til post-pubertet, generel vs. specifik træning etc. 
Klik her for at angive tekst. 
Beskrivelse af træningsset-up i klubben for senior/elite  
Træningsplanen for den kommende sæson 2010 - 2011  er vedlagt bagerst i materialet.  
 
Uge planen er således:   
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 Morgentræning  

Kl. 08.00.-09.30 
 Morgentræning  

Kl. 08.00.-09.30 
 

 
 

    

Aftentræning Aftentræning Aftentræning Aftentræning Aftentræning 



  

Kl. 18.00.-20.00 Kl. 18.00.-20.00 Kl. 18.00.-20.00 Kl. 18.00.-20.00 Kl. 17.00.-19.00 
 
 
Weekend træninger efter sæson 
Der vil således være 2 morgen trænings pas 5 aften trænings pas om ugen i 40 uger om året. 
 
Træningslejre 
 
• Der er planlagt en international træningslejr på ELITE VEST centeret, af 7 dages varighed. 
 
• Der er planlagt 2 internationale træningslejre i Miami, med udvalgte udøvere fra ELITE VEST,  

sammen med landsholdsudøvere fra landsholdet i USA, dette foregår i samarbejde  
 med USA’s national head coach Juan Moreno. Varighed 14-18 dage.  
 
• Disse er budgetmæssigt ikke indregnet, der regnes med at de deltagne udøvere / klubber selv  

financiers efter kostpris. 
 

 
Internationale turneringer 
• Der er planlagt deltagelse ved 8 nationale stævner. (Kalender bagerst i materialet). 
 
• Der er planlagt deltagelse ved 7 internationale stævner. (Kalender bagerst i materialet). 
 
• Disse er budgetmæssigt ikke indregnet, der regnes med at de deltagne udøvere / klubber  
 selv financiers efter kostpris 

- . 
Klik her for at angive tekst. 
Nationalt resultatniveau i klubben: 
7 DM guld 2013 
12 DM 2012 
8 NM guld 2013 
 
Internationalt resultatniveau i klubben: 
VM og EM guld i 2013 
U21-EM sølv 2013 
Junior EM Bronze 2013 
Junior EM guld 2011 
US Open junior sølv 2014 og 2013 
US Open guld 2013 
 
Træningsfaglige udviklingsområder og planlagte handlinger: 
- Er under udvikling 
 



  

ESAA Samarbejde 
Har idrætten et formaliseret ESAA samarbejde?   Ja 
Har klubben et formaliseret ESAA samarbejde?   Ja 

- Hvis ja, er der sammenhæng mellem ESAA træningen og klubtræningen (kort be-
skrivelse)? 
Der er pt. 7 udøvere fra de Aarhusianske Taekwndo klubber tilknyttet de daglige morgen trænninger 
på ESAA.  

 

Faciliteter 
Beskrivelse af klubbens primære træningsfaciliteter:  
Træningerne foregår på Atletion i Kampsports centeret. Derudover har ESAA udøverne der træner dagligt i 
centeret også adgang til Kardio faciliteter og styrkerum 
Har talenter og ungdom tilstrækkelig adgang til faciliteter?  Ja 
Har elite tilstrækkelig adgang til faciliteter?   Ja  
Har klubben en professionel administration/sekretariat?   Nej 
Udviklingsområder og planlagte handlinger på facilitetsområdet:  
Nej 
 

Supportfunktioner 
Beskrivelse af hvilke supportfunktioner klubben har til at supportere talenter: 

- Er under udvikling  
- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc. 

Klik her for at angive tekst. 
Beskrivelse af hvilke supportfunktioner klubben har til at supportere elite: 

- Er under udvikling  
- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc.  

Klik her for at angive tekst. 
Har de bedste talenter adgang til Team Danmarks support funktioner?  ja 
Har de bedste seniorer adgang til Team Danmarks support funktioner? 
 ja/nej 
Adgang til styrketræning i tilstrækkelig omfang?   Ja 
Udviklingsområder og planlagte handlinger på supportfunktionsområdet:  
Klik her for at angive tekst. 
 

Team Danmark og Specialforbundssamarbejdsaftaler 
Idrættens (specialforbunds) indplacering i Team Danmarks støttekoncept: Vælg et element. 
Er klubben Team Danmark Elitekraftcenter?   Nej 
Er klubben forbundskraftcenter?    Ja 
Er klubben anden form for kraftcenter?    Ja 



  

Hvis ja til et af de tre ovenstående udsagn, uddybes her hvilken kraftcenterrolle og set-up 
klubben har og indgår i: Elite Vest er udviklingscenter for Dansk Taekwondo Forbund, det 
vil sige at de bedste i Danmark træner i Elite Vest en gang om ugen (starter op august 
2014) 
 

Øvrige kommentarer, tilføjelser etc.: 
Klik her for at angive tekst. 
 
 
 
Udfyldt af: Mickey Svendsen – 30-04-2014 

- mickey@kyosa.dk 
- Mobil: 22323990 


