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Freefly	  Eliteprojekt	  2018	  
	  

Sportsudvalget(SU)	  samt	  Freefly	  åbner	  hermed	  for	  ansøgning	  til	  Freefly	  Eliteprojektet	  2018.	  
	  
Formålet	  med	  Eliteprojektet	  er,	  at	  sætte	  fokus	  på	  udvikling	  af	  atleter	  inden	  for	  freefly,	  og	  giver	  
mulighed	  for	  dygtiggørelse	  inden	  for	  konkurrence	  elementet.	  
	  
Atleterne	  på	  projektet	  udgør	  sammen	  landsholdet,	  som	  vil	  arbejde	  hen	  imod	  internationale	  
konkurrencer	  inden	  for	  freefly,	  for	  på	  den	  måde	  at	  repræsentere	  Danmark	  i	  udlandet.	  
	  
Projektholdet	  består	  af	  3	  springere.	  
Projektholdet	  er	  ikke	  klubfast	  eller	  klubbaseret/orienteret.	  
Projektholdet	  kan	  træne	  frit	  i	  egne	  eller	  andre	  klubber,	  eller	  på	  udlandsture.	  
Projektholdet	  koordinerer	  selv	  en	  træningsplan,	  med	  støtte	  fra	  den	  tilknyttede	  eliterepræsentant.	  
	  
DFU	  støtter	  eliteprojektet	  økonomisk	  (endeligt	  beløb	  oplyses	  start	  i	  november	  2017),	  som	  
udelukkende	  skal	  bidrage	  til	  træning	  og	  udvikling	  af	  holdet,	  samt	  udgifter	  til	  træner(e).	  Dertil	  hører	  
et	  krav	  om	  en	  personlig	  indskydelse	  på	  minimum	  30.000	  kr.	  pr.	  deltager	  i	  projektet,	  for	  udløsning	  
af	  DFU’s	  støtte	  (denne	  indskydelse	  kan	  variere	  efter	  fastlæggelse	  af	  støttebeløbet).	  
	  
Krav	  til	  ansøger	  

− At	  have	  minimum	  1	  års	  konkurrence	  erfaring	  
− At	  have	  Head-‐up	  og	  Head-‐down	  udtjek	  
− At	  have	  minimum	  400	  spring,	  samt	  minimum	  200	  freefly	  spring(mindst	  50	  Head-‐down	  

spring)	  
− At	  deltage	  i	  DFU	  Open,	  DM	  

	  
Forventninger	  til	  atlet	  

− At	  være	  seriøs	  og	  fokuseret	  på	  at	  udvikle	  sig	  mest	  muligt	  inden	  for	  freefly	  og	  konkurrence	  
elementet	  

− At	  deltage	  i	  internationale	  konkurrencer	  
− At	  gennemføre	  minimum	  100	  spring	  som	  hold	  
− At	  være	  deltagende	  og	  opbakkende	  ved	  freefly	  aktiviteter(jf.	  klubweekender,	  skillcamps,	  

etc.),	  ved	  fysisk	  tilstedeværelse	  for	  at	  støtte	  op	  om	  udvikling	  af	  freefly	  i	  Danmark(dette	  er	  
gældende	  for	  hele	  året,	  og	  derfor	  også	  efter	  endt	  konkurrence	  periode)	  

− At	  blive	  Head-‐up	  eller	  Head-‐down	  udtjekker,	  og	  derved	  bidrage	  til	  udviklingen	  og	  
sikkerheden	  i	  freefly	  i	  Danmark	  

	  
Hvis	  du/I	  kan	  svare	  ja	  til	  ovenstående,	  så	  er	  Freefly	  Eliteprojektet	  noget	  for	  dig/jer.	  
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For	  at	  søge	  om	  optagelse	  på	  Freefly	  Eliteprojektet	  2018,	  sendes	  en	  personlig	  ansøgning	  
(eliteprojektet	  kan	  også	  søges	  som	  et	  allerede	  etableret	  hold,	  hvor	  en	  fælles/hold	  ansøgning	  
indsendes,	  med	  en	  profil	  af	  hver	  af	  holdets	  springere).	  
	  
Ansøgningen	  skal	  minimum	  indeholde:	  

− Navn,	  adresse,	  tlf.nr.,	  mail,	  klub,	  og	  billede	  
− Antal	  spring,	  antal	  Freefly	  spring,	  heraf	  Head-‐down	  spring	  
− Tunneltid(timer/minutter)	  
− Erfaring	  med	  konkurrence(evt.	  hvor	  mange	  konkurrencer	  man	  har	  deltaget	  i,	  placeringer,	  

etc.)	  
− Motiveret	  ansøgning	  om	  personlige	  mål	  og	  ambitioner	  som	  atlet,	  som	  hold	  og	  hvad	  man	  

kan	  bidrage	  med	  til	  holdet,	  samt	  til	  freefly	  i	  Danmark,	  hvis	  du	  søger	  som	  enkeltperson.	  
Dertil	  et	  afsnit	  der	  beskriver	  hvorfor	  du	  som	  ansøger/jer	  som	  hold	  skal	  optages	  på	  
eliteprojektet	  i	  2018.	  Ved	  holdansøgning	  belyses	  samme	  punkter	  ud	  fra	  holdets	  vegne,	  
samt	  en	  individuel	  profil	  af	  hver	  springer.	  

(Ansøgningen	  må	  max	  fylde	  2-‐3	  A4	  sider)	  
	  
Ansøgningen	  sendes	  til	  Benjamiin	  Laudrup,	  Eliterepræsentant	  SU,	  senest	  den	  1.	  september	  2017.	  
Ansøgere	  vil	  blive	  indkaldt	  til	  et	  interview	  umiddelbart	  efter	  ansøgningsfristen,	  ved	  mange	  
ansøgninger.	  Alle	  ansøgere	  vil	  senest	  få	  besked	  om	  de	  er	  blevet	  udtaget	  til	  Freefly	  Eliteprojektet	  
2018,	  den	  15.	  september	  2017.	  
	  
Yderligere	  spørgsmål	  eller	  information,	  kontakt:	  
	  
Benjamiin	  Laudrup(SU	  -‐	  Freefly)	  –	  2218	  0273	  –	  benjalaud@gmail.com	  
Anne	  Mine	  Møller	  Petersen(SU	  -‐	  Formand)	  –	  5383	  8796	  –	  su-‐formand@dfu.dk	  


