INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FALDSKÆRMS UNION
De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO analysen, drøftelser på miniseminar og i forbundet.
For hvert strategisk spor skal felterne udfyldes.
Når skabelonen er udfyldt skal den uploades i forbundets grupperum med følgende navn: ” Dansk Faldskærms Union – Indstilling valg af strategiske spor”
SUMO analysen vedlægges som bilag til indstillingen og skal have følgende fil navn: ” Dansk Faldskærms Union – SUMO analyse”

Strategisk spor: DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

Relation til DIF’s politiske program

DFU har årligt omkring 3.000 personer, som prøver sporten enten som tandemspringer eller faldskærmselev.
Vi ønsker i langt højere grad, at fokusere på at fastholde en større procentdel af de nye springere igennem
målrettede initiativer.
SUMO analysen afspejler blandt andet: at der generelt er stort udviklingspotentiale i tilpasning af
grunduddannelse og aktivitetstilbud til kvinder og +45 års gruppen. Synliggørelse af det gode foreningsliv og
samarbejde mellem klubberne.

Kvalitet: Det gode idrætsliv
- Stærkere foreninger og styrkelse af samarbejde
mellem foreningerne
- Drivkraft for udvikling af sporten
- Idrætsudbyder i alle livets faser

DFU ser især et potentiale ved at sætte et større fokus på flere kvinder i sporten, som på nuværende tidspunkt er
repræsenteret ved ca. 17,5% af det samlede medlemstal. Derudover ønsker DFU at udnytte det potentiale der ses i
den modne del af befolkningen (+45 år) i form af både større økonomisk råderum samt fokus på kvalitativ aktivitet.
DFU vil forsat skabe vækst igennem fastholdelse af medlemmer via optimeret udnyttelse ift. antal klubber,
kapacitet, faciliteter og instruktører samt eksisterende medlemmer ved udvikling af aktiviteter i klubber og
discipliner. Med samfundstendenser for øje er der behov for tydeligere at profilere faldskærmssporten som idræt.
Dette skal være med til at skabe bedre almen forståelse for sporten, og derved bredere rekruttering og fastholdelse.

Samarbejde: Vi gør det ikke alene
- Åben og samfundsansvarlig organisation
- Mere idræt for pengene
- Udfordre, styrke og udvikle unionen
- Nysgerrige og imødekommende

DFU’s bestyrelse vil igennem målrettet indsats sikre diversiteten på ledelses- og instruktørniveau i både klub og
unionsregi.
DFU vil prioritere, udvikle og understøtte organisationsudviklingen af den frivillige klubbestyrelse igennem
klubbesøg, kompetence- og uddannelsestilbud og derved skabe større forståelse og loyalitet for klublivet og sporten
for alle medlemmer i klubberne.
DFU ser, at der i højere grad er behov for aktivitet 24/7/365 for at skabe klubliv og udvikling også uden for den
direkte aktive sæson = fastholdelse = vækst af medlemmer. DFU vil derfor fortsat prioritere klubudvikling,
seminarer og klubsamarbejder lokalt, regionalt og på tværs af landet, synliggørelse af den enkelte springers
muligheder for udvikling i takt med dennes inddragelse i sporten og i klubben.
Frivillighed vil forsat have en stor og markant position i faldskærmssporten, hvorfor der vil blive arbejdet både
internt og eksternt for at opnå bedre fordeling og gennemsigtighed af frivillighed fra top til bund af organisationen.
Dette understøttes blandt andet i DFU’s frivillighedsstrategi, som løbende udvikles og implementeres aktivt i
unionens arbejde.
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Strategisk spor: DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen. når I beskriver det

Relation til DIF’s politiske program

DFU’s nuværende antal faciliteter, aktive klubber og flyvepladser med faldskærmssport er konstant i
farezonen især i forhold til natur, støjkvotienter, kommunale miljøgodkendelser og vedligeholdelse.
SUMO analysen afspejler: sikring af nuværende faciliteter og miljøgodkendelser samt optimering af
kapaciteter og tilgængelighed.

Faciliteter: Bedre fysiske rammer for idræt
- Samarbejde om viden på facilitetsområdet
- Fokus på eksisterende faciliteter
- Sikre sportens adgang til nuværende faciliteter

DFU skal arbejde struktureret for, at luftsporten får anerkendt luftrummet og flyvepladser som en
idrætsfacilitet.
Det sker igennem øget fokus på og udvikling af samarbejder med DIF, KDA, DHPU, DSvU og Trafik- og
Byggestyrelsen og via netværk med Grønt forbund, Natur- og miljø forum, Friluftsrådet, nordiske- og andre
internationale samarbejder.

Samarbejde: Vi gør det ikke alene
- Samarbejde med andre specialforbund
- Åben og samfundsansvarlig organisation
- Mere idræt for pengene

DFU vil som minimum fastholde antallet af faciliteter/flyvepladser igennem målrettet miljøarbejde,
støjmålinger samt udbedring og optimering af klubhus- og springfaciliteter = øget aktivitet og kapacitet
24/7/365 = fastholdelse og vækst i antal medlemmer.
DFU ønsker at bistå, forbedre og udvikle kommunikationen mellem unionen, klubberne og kommuner for
imødekommelse af dette. Herunder er især specielkendskabet til miljøarbejdet essentielt at have internt i
unionen.

Kvalitet: Det gode idrætsliv
- Samarbejde på tværs af idrætter, forbund og unioner

For at skabe bedst mulige faciliteter og heraf større kapacitet på længere sigt, vil DFU benytte, udnytte og
udvikle samarbejdet og interessefladerne med eksterne partnere og kommercielle udbydere, så dette i langt
højere grad kommer faldskærmssporten og DFU’s medlemmer til gavn.
Udvikling af træningsfaciliteter udover flyvepladser, er tilgængelighed for vindtunneltræning, som på
nuværende tidspunkt ikke er en reel mulighed i Danmark. Tunneltræning vil i den grad tiltrække flere
mulige målgrupper som medlemmer og højne kvaliteten af aktiviteter = vækst i antal medlemmer.
Både inden for nuværende kendte målgrupper og på sigt sociale indsatser iblandt udsatte grupper og i
handicapidrætten. Samarbejde med eksterne professionelle partnere, kommuner og DIF/faciliteter, vil være
et nødvendig krav i dette tiltag.
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Strategisk spor: DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

Relation til DIF’s politiske program

Forståelse og respekt for sikkerhedsmæssige hensyn, gældende lovgivning og DFU’s egne regler er en
grundlæggende betingelse for at dyrke sporten.
Sikkerhed er altafgørende for faldskærmssporten. DFU’s regelsæt skal løbende vurderes og revideres for at
åbne for nye initiativer i forhold til tendenser og udvikling generelt i samfundet og konkret inden for
sporten; men sikkerheden skal til enhver tid prioriteres højest.
SUMO analysen afspejler: At der skal sættes fokus på udvikling af kompetencer og uddannelse for at
imødekomme tendenser i frivillighed og samfund.

Kvalitet: Det gode idrætsliv
- Talentudvikling af kernefrivillige
- Udvikling af kernetilbuddene
- Idrætsudbyder i alle livets faser

Instruktørerne er DFU’s vigtigste kernefrivillige. DFU sætter fortsat fokus på at rekruttere nye instruktører
af alle kategorier og at fastholde og kompetenceudvikle de eksisterende.
I lighed med andre strategispor lægges også her vægt på diversiteten gennem intern markedsføring og
rekruttering blandt kvinder og +45-årige. Tiltag vil blandt andet være mentorordninger og rollemodeller,
som vil blive udviklet og struktureret i indsatsen. Kernefrivilligheden skal især i dette spor synliggøres og
anerkendes både internt og eksternt.

Samarbejde: Vi gør det ikke alene
- Målrettet produktudvikling
- Nysgerrige og imødekommende
- Samarbejde med andre specialforbund

DFU vil styrke udviklingen af instruktøruddannelsen igennem nye tiltag samt intern og ekstern udveksling
blandt klubber og udvalg. Derudover fastholde og sikre uddannelse og kompetencer af instruktør, materiel,
piloter og sikkerhed. DFU fokuserer på at rekruttere nye og fastholde de eksisterende samt løbende påse
disse persongruppers kompetenceudvikling og videreuddannelse, som i høj grad kan komme til udtryk og
nytte både i privatlivet og erhvervslivet.
DFU skal fortsat samarbejde og udveksle erfaringer med de øvrige nordiske lande og med
søsterluftsportsorganisationerne DHPU og DSvU i forhold til sikkerhed og uddannelse samt fælles
benyttelse af luftrum.
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Strategisk spor: DFU vil styrke den røde tråd fra udøver til talent og elite
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

Relation til DIF’s politiske program

DFU har derfor en opgave i at fortsat tilpasse sig tendenser og samfundsudvikling sammen med sikkerhed
og muligheder.
SUMO analysen afspejler: at DFU skal styrke talent og elitemiljøet ved at samle og udvikle kræfter og
kompetencer.

Eliteidræt: Mere end medaljer
- Udvikling af unionens sportslige ledelse og
sportsfaglige kompetencer
- Etablering og styrkelse af talent- og elitemiljøet

Nuværende discipliner vil skabe en tydeligere rød tråd, som afspejler fra ”Rookie til rockstar”. Bund og top
mangler en sammenhængskraft, som skal skabes igennem aktiviteter og talentudvikling samt en mere synlig
elite. Talentmassen er der, men skal have flere værktøjer og udvikling inden for disciplinerne via
aktiviteter, struktur, forståelse for træning og udøvelse mv.

Samarbejde: Vi gør det ikke alene
- Produktudvikling
- Optimal ressourceanvendelse

Aktivitetsudvalget (bredde) skal fortsat primært forankres i netværk til klubber og medlemmer med
betydelig opbakning og involvering af eliteudøvere.
Sportsudvalget (elite) styrkes gennem talentudviklingsforløb, elitemiljø og samarbejde med eksterne
eksperter. Herunder benytte kompetencer, faciliteter og vidensdeling fra DIF, Team Danmark samt
involvering af en sportslig ansvarlig i DFU. DFU kan derved udvikle en struktur for talent- og elitemiljøet.
Talent og elitemiljøet i DFU kan igennem netværksudvikling både indland og udland (IPC, nordiske lande,
europæiske trænere/sportsudøvere) skabe grundlag for kvalitative aktiviteter og sportslig udvikling.
Der er behov for et stærkt og synligt samarbejde på tværs af bredde, talent og elite = den røde tråd.
DFU vil arbejde målrettet for at få etableret kraftcentre i Danmark, som især skal understøtte talent og
elitemiljøet. Dette indebærer udvikling af faciliteter, fly/løftekapacitet, vindtunnel og bevægelsesfrihed i
luftrummet. Kraftcentrene vil i høj grad styrke DFU og skabe sammenhænge i den røde tråd, da DFU’s
aktive udøvere dyrker idrætten på tværs af klub, køn, alder og landsdele.
DFU vil fokusere på uddannelsesforløb af egne trænere eksempelvis igennem DIF’s uddannelsesprogram,
herunder vurdere potentialet, når tidligere elitespringere forlader sporten på topniveau, så de i højere grad
fastholdes og benyttes som idrætsledere og tekniske trænere inden for dennes kompetenceområde
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