
 

 

Formationsspring aktivitetsudvalget (FS AU)  
inviterer i samarbejde med DFU til 

FS 4-way talentudvikling 2018. 
 

Talentudviklingsprojekt 2019 henvender sig til enkelt personer eller etableret hold, som har erfaring med 4 way disciplinen på A-
række niveau og ønsker at komme videre til AAA-rækken. 

Det er muligt at søge som enkelt person eller som hold.  

Der vil blive udtaget 1 hold af 5 personer (4-FS springere og en videospringer)  

Formålet med projektet er: 

- at udvikle talenter fra A-rækken til deltagelse i AAA-rækken. 
- at udbrede kendskabet til 4-way i Danmark  
- at udvikle disciplinen samt øge konkurrencedeltagelsen  
- at bygge bro mellem bredden og eliten 

Holdet udtages på baggrund af ambitioner og eventuelle tidligere præstationer, samt den indsendte træningsplan og budget. 

Nøgleord/forventning til ansøgere: 
- Seriøs interesse i at udvikle sig inden for 4-way 
- Ambitiøs i forhold til konkurrenceelementet i 4-way og vil gerne dygtiggøre sig 
- Vil lægge en træningsplan og tilstræbe at overholde denne 
- Støtte op om planlagte DFU FS aktiviteter sæsonen igennem  
- Blive FS udtjekker hvis ikke man er det i forvejen, og derigennem bidrage til den forsatte udvikling af FS disciplinen. 

Kan du/holdet sige ja til overstående, er talentprojektet noget for jer! 

DFU støtter holdet med 25.000,- kr. som skal bidrage til træning og udvikling af holdet. 

Krav til deltagerne:  
- Deltage som hold ved DM uge 28 i West Jump samt deltage i mindst én konkurrence mere begge i AAA-rækken. 
- Deltage i FS-udviklingscamp 2 stk. i hhv. januar og marts 
- Deltagelse i FS-tunnelcamp 1 stk. i marts (også videospringer) 
- Eget indskud på 10.000,- for FS-springer og 3.500,- for videospringer. dette dokumenteres ved holdets 

budget/træningsplan 
- holdet skal relativt lige efter udvælgelsen kunne fremsende træningsplan og budget (excl. kost, logi og rejser udgifter) 

svarende til ovenstående krav 

Ansøgningen til FS 4-way Talentprojekt 2019, skal indeholde følgende:  

- Holdnavn og kontakt person 

4 way springer 
- Navn, adresse, tlf nr, mail og klub på holddeltagere 
- antal FS-spring og 4 way spring 
- Tunneltid på maven. 
- tidligere konkurrencedeltagelse og opnået snit 

Videospringer: 
- Antal spring, heraf antal video FS-spring og evt. 4 way spring 
- Tunneltid på maven. 
- tidligere konkurrencedeltagelse og opnået snit 

Præsentation af ansøgerne: 
En lille motiveret ansøgning om hvorfor du/I skal med på projektet indeholdende mål og ambitioner m.m.  

Ansøgning sendes til repræsentant FS AU, Per Frydkjær senest 20. december 2018. 

Ansøgerne vil få svar 28. december 2018 forventer fremsendelse af træningsplan og budget 4. januar 2019 

Yderligere spørgsmål og information, samt ansøgning sendes til: 

Per Frydkjær, repræsentant FS AU 
Tlf: 40 63 02 63 
mail: pf@per-frydkjaer.dk 
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