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Indledning
// Formål
Formålet med Surf & SUP Danmarks High Performance Program 
(HPP), er at synliggøre vejen fra talent til højeste internationale 
verdenselite for talenterne, forældrene, klubberne m.fl. 

HPP er udarbejdet ud fra en overordnet vision for talent- og elite-
arbejdet i Surf & SUP Danmark om konstant at have danske atleter 
repræsenteret i verdenseliten. HPP vil kunne bruges af trænere og 
atleter som redskab til at forstå udviklingen og processen mod 
atletens sportslige mål. HPP skal være med til at skabe rammen 
om en konstruktiv dialog og samarbejde mellem atlet, trænere og 
forbund.

Surf & SUP Danmarks vision om konstant 
at have danske atleter repræsenteret i 
verdenseliten består af fire grundsten i den 
samlede Talent- og Elitestrategi. 

ATK - Alders relateret træning. 
HPP - High performance program. 
Klub - Gode talentudviklingsmiljøer. 
Uddannelse - Forbundets uddannelsestilbud. 

Hver grundsten kan stå alene, og beskrives 
som et selvstændig område af forbundets 
arbejde, men skal ses som en helhed ud fra 
én samlet Talent- og Elitestrategi.
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Introduktion
// Læsevejledning
HPP bygger videre på Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK). 
Mange af begreberne og formuleringerne i HPP tager derfor ud-
gangspunkt i kendskabet til ATK. Hvor ATK giver anbefalinger til 
træning lægger HPP op til at forstå rammerne for de forskellige 
udviklingsstadier indenfor talent- og eliteudvikling.

De fire stadier i HPP

Klubelite 

National elite 

International elite

Verdens elite

De fire stadier i HPP anviser en vej fra 
talent til verdenselite. Vi har valgt ikke 
at sætte alder på kategorierne for at 
være åbne overfor “talent transfer” i 
Surf & SUP Danmark. 

Talent transfer betyder at en atlet er 
vokset op i ét sportsmiljø, men vælger 
en elite karriere i et andet miljø.

Klubelite
Atleter med potentiale for senior 
elitekarriere. 

National elite
Atleter, der har ønske om og mulighed 
for en senior elitekarriere. 

International elite
Atleter, der har internationalt niveau. 
Top 8 til EM. 

Verdens elite
Atleter med niveau til EM top-3 og VM/
OL top-8.





Klubelite
// Definition

• Deltager i de hjemlige konkurrencer

• Har lyst og potentiale til at udvikle sig til national  

senior elite. 

• Kan udtages til junior landshold

• Kan være aktiv i flere sportsgrene.

Forbund og atlet
Atlet og klubtræner eller personlig træner er i denne fase hoved-
ansvarlig for atletens udvikling. 

I forbindelse med forbundets bruttotrupsamlinger eller ved ud-
tagelse til junior landshold, og heraf deltagelse til mesterskaber 
forventes dialog med landstræner/sportschef angående træning. 
Sparring med landstræner/sportschef angående træning, trivsel 
og livet som atlet generelt er altid en mulighed.

Atlet fokus

Formålet i dette stadie af udviklingen er at “ud-
danne” sig til atlet ved begynde, at have inter-
esse for og få indsigt i sportens krav. 

Træningen tilrettelægges ikke med præstation 
og resultater som mål, men i stedet med mål 
om udvikling af færdigheder: fysiske, motoriske 
og koordination samt udvikling af atlet livet: 
robusthed, planlægning og evnen til at samar-
bejde og kommunikere. 

Atlet fokus er yderligere beskrevet i Aldersrelat-
eret Trænings Koncept (ATK) i Surf & SUP Dan-
mark (nyt ATK materiale er under udvikling og 
forventes klar ultimo 2023).

Økonomi

Der må forventes en egenbetaling til 
træningsudgifter, udstyr, nationale konkur-
rencer og evt. internationale konkurrencer. 

Forbundet vil give et samlet tilskud til forbun-
dets bruttotrup samlinger og ved landsholds 
deltagelse i mesterskaber. Dog må også her 
forventes en egenbetaling.



National Elite
// Definition

• Har et højt nationalt senior niveau

• Har et ønske om at videreudvikle sit potentiale  

mod højeste internationale senior niveau

• Træner for at konkurrere i nationale- og  

internationale konkurrencer og mesterskaber

Forbund og atlet
Atlet og klubtræner eller personlig træner er i denne fase fortsat 
hovedansvarlig for atletens udvikling. 

Atleten vil i denne fase indgå i forbundets aktiviteter som en del af 
en bruttrup, hvorfra man udtager et landshold til EM og VM. 

Der forventes en tydelig kommunikation mellem atlet, personlig 
træner og landstræner/sportschef.

Atlet fokus

Formålet i denne fase af atletens udvikling er at 
“lære at konkurrere” for herigennem at optim-
ere træning, restitution og generel forberedelse 
mod vigtige konkurrencer. 

Der lægges således op til at træning periodis-
eres ud fra en konkurrence kalender med inter-
nationale mesterskaber som første prioritet. 

Atlet fokus er yderligere beskrevet i Aldersrelat-
eret Trænings Koncept (ATK) i Surf & SUP Dan-
mark (nyt ATK materiale er under udvikling og 
forventes klar ultimo 2023).

Økonomi

Der må forventes en egenbetaling til træning-
slejre, udstyr, nationale konkurrencer og inter-
nationale konkurrencer. 

Forbundet vil give et samlet tilskud til forbun-
dets bruttotrup samlinger og ved landsholds 
deltagelse i mesterskaber indenfor forbundets 
økonomiske rammer. Dog må også her for-
ventes en egenbetaling.





International Elite
// Definition

• Veletableret senior atleter.

• Top 8 til EM i seniorrækkerne. 

• Særlige talentfulde atleter (min. 17 år) med  

potentiale for EM top 8 i senior indenfor 2 år placeres 

også i denne gruppe

Forbund og atlet
Atlet, evt. personlig træner og landstræner er ansvarlig for atletens 
udvikling og optimale forberedelse mod mesterskaber og øvrige 
events. 

Der forventes en tydelig kommunikation mellem atlet, personlig 
træner og landstræner/sportschef. 

Atlet fokus

Formålet i denne fase af atletens udvikling er 
at “lære at vinde” med mål om at optimere 
træning, restitution og generel forberedelse så 
det matcher sportens krav på absolut højeste 
internationale niveau. 

Der lægges således op til at træning periodis-
eres ud fra en konkurrence kalender med inter-
nationale mesterskaber som første prioritet. 

Atlet fokus er yderligere beskrevet i Aldersrelat-
eret Trænings koncept (ATK) i Surf & SUP Dan-
mark (nyt ATK materiale er under udvikling og 
forventes klar ultimo 2023).

Økonomi

Der må forventes en egenbetaling til træning-
slejre, udstyr, nationale konkurrencer og inter-
nationale konkurrencer. 

Forbundet vil give et samlet tilskud til forbun-
dets bruttotrup samlinger og ved landsholds 
deltagelse i mesterskaber indenfor forbundets 
økonomiske rammer. Dog må også her for-
ventes en egenbetaling.



Verdens Elite
// Definition

• Top 3 til EM

• Top 8 til VM/OL

Forbund og atlet
Atlet, evt. personlig træner og landstræner er ansvarlig for atletens 
udvikling og optimale forberedelse mod mesterskaber og øvrige 
events. 

Atleten vil indgå i forbundets High performance program med mål 
om top resultateter til EM, VM og OL. 

Atleten vil modtage en forbundskontrakt med specifikationer.

Atlet fokus

Atletens fokus i denne fase er at tilrettelægge 
et liv, hvor sporten har absolut højeste prioritet 
med mål om top resultater. 

Det forventes at atleten prioriterer nationale- 
og internationale konkurrencer, så det passer 
ind i forbundets resultatmål til ESF EM og ISA 
VM.

Økonomi

Forbundet vil som udgangspunkt finansiere 
mest muligt af atletens udgifter til forbun-
dets bruttotrup samlinger, high performance 
camps og landsholdsdeltagelse i mesterska-
ber.

Forbundet vil samtidig indtænke atleten i 
forbundets partnerskaber, med henblik på at 
rejse økonomi til den enkelte atlet. Atleten må 
dog påregne, at der også vil være nogen grad 
af egenbetaling afhængigt af de aktiviteter 
atleten deltager i gennem året.





Dual Career
// Definition

En vigtig del af talent- og eliteatleters hverdag kan udover spor-
ten være både uddannelse og job. Vi ønsker at støtte atleter, der 
har en ambition om at kombinere sportskarrieren med uddannel-
se eller arbejde. Det vil i praksis betyde, at forbundet anerkender 
behovet for fleksible løsninger i forbindelse med træningslejre og 
konkurrencer. 

Desuden kan forbundet aktivt tage del i kommunikation med ud-
dannelsespartnere eller arbejdsgivere, hvis det bliver nødvendigt.

Team Danmark ordning

Surf & SUP Danmark kan gøre brug af Team Danmarks uddannelsesordninger for ungdomsuddan-
nelse, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. 

Sportslig godkendelse 
Du kan få en sportslig godkendelse, hvis du opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark 
har lavet i fællesskab. 

Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du: 
• gøre skolen opmærksom på din status som atlet 
• skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen 
• få adgang til supplerende undervisning 
• forlænge din ungdomsuddannelse 

Se mere på: https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/ 

Kontakt forbundet ved spørgsmål
Jesper Carlson, Sportschef



Trup system
// Definition

Bruttotruppen består af atleter i grupperne national elite til ver-
denselite. 

Målet med bruttotruppen er at alle atleter kan få inspiration til 
den fortsatte udvikling som atlet indenfor emner, der kendetegner 
sportens krav.

Forbundet afholder løbende bruttotrup samlinger i løbet af året i 
ind- og udland. Fra bruttotruppen udtages landsholdet der skal re-
præsentere Danmark til internationale mesterskaber. Landsholdet 
kan deles op i et EM landshold og et VM landshold, og er yderligere 
defineret under “Udtagelse”. 

Verdensklasse atleter vi indgå i et High performance program og 
herigennem modtage ydelser og sparring med mål om EM, VM og 
OL medaljer.

Bruttotrup

Klubelite

Talent
Transfer

Landshold

High
Performance

group



Udtagelser
// Definition

Bruttotrup 
Atleter i bruttotruppen er udtaget via national konkurrence 
aktivitet samt en indstilling af atletens klub. Er atleten ikke 
medlem af en klub udtages atleten på baggrund af kon-
kurrence aktivitet og en vurdering af Surf & SUP Danmarks 
sportschef. 

Landshold - EM 
Udtagelse til EM landsholdet for både junior- og senior sker 
på baggrund af forbundets vurdering af atletens resultater i 
nationale- og internationale konkurrencer.

Landshold - VM 
Udtagelse til VM landsholdet sker på baggrund af atletens 
internationale resultater med en forventning om:

Surf
Top 40 (Mænd) / Top 30 (Kvinder)
Top 25 (Junior)

SUP
Top 8 (senior)
Top 5 (Junior)

Værdier for Bruttotrup og landshold

I Surf & SUP Danmark arbejder vi ud fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks værdisæt 
(Talenthuset) for talent- og eliteudvikling. Det betyder, at forbundet i praksis arbejder med følgen-
de værdier for al arbejde med bruttotrup og landshold. 

HELHED: Fokus på talenternes samlede miljø. 
UDVIKLING: Fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje. 
SAMARBEJDE: Med talenterne i centrum og involvering af nøglepersoner. 
ENGAGEMENT: Træneren er afgørende for talenternes udvikling og fastholdelse. 
TRIVSEL: Glæde til træning og evne til at håndtere modgang. 

Læs mere om Talenthuset på: https://www.teamdanmark.dk/talent/talenthuset/ 

Forbundet vil aktivt arbejde på at fremme hver værdi og sikre en rød tråd mellem atlet, træner, 
klub og forbund.



surfsup.dk/


