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1.    Parterne og perioden 

Dansk Faldskærms Union (herefter DFU) 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Og 

Nordjysk faldskærmsklub (herefter klubben) 

Aggersundvej 105B, 9600 Aars 

Herefter tilsammen benævnt ”Parterne” 

Perioden for denne aftale går fra d.1 marts. 2021 – 31 okt. 2021 

 

2. Formål med kraftcentre og samarbejdsaftalen 

DFU kraftcenter er unionens nationale sportslige hovedsæde, hvor sportens talent og 

eliteudvikling foretages. På kraftcentret forefindes der både sportsfaciliteter og 

trænerkompetencer, som er målrettet til udvikling af breddeudøvere og talent- og 

eliteatleter, med henblik på at forbedre atleter og/eller holds færdigheder til opnåelse af 

sportslige resultater på nationalt og internationalt niveau. 

Faciliteter og kompetencer er til rådighed på årligt forud planlagte tidspunkter for 

breddeudøvere og talent- og eliteatleter, i perioden fra marts til oktober på hverdage, 

weekender og helligdage. Her har discipliner og sportsudøverne prioritet med henblik på 

at forbedre sportsudøvernes færdigheder til opnåelse af sportslige resultater på nationalt 

og internationalt niveau. 

På kraftcentertræningsdatoerne vil DFUs talent- og elite atleter have prioritet på 

faciliteterne og kapaciteterne, samtidigt med at breddeudøvere også har adgang til gode 

træningsforhold, udviklingsmuligheder og trænerkompetencer.  

3.    Forpligtelser og samarbejde 

Klubben forpligter sig til; 

- At udpege en kraftcenterkoordinator, som er ansvarlig for at de nedenfor 

beskrevne forpligtelser overholdes  

- At sikre god modtagelse af trænere - særligt landstrænere, at de har adgang til 

overnatningsfaciliteter, samt sikring af deres specificerede individuelle krav jf. 
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forud modtaget kravliste (se bilag 8. 4) 

 

- At sikre samspil mellem kraftcentret, nationale trænere og landstrænere, så 

træningsmiljøet opnår bedst mulig kvalitet 

 

- At talent- og eliteatleterne modtager fortrinsret til teamrooms med digital debriefing 

mulighed og træningsarealer på kraftcentertræningsdatoerne 

- At talent- og eliteatleterne kan præmanifestere sig i det omfang de ønsker og har 

prioritet på kraftcentertræningsdatoerne 

 

- At der afgår det antal lift der er mulighed og behov for, også selvom slot’s ikke er 

fyldt op. Trænerne har opgaven med at koordinere dette med manifest.  

 

-  At stille forplejninger til rådighed til udøvere og atleter efter aftale  

 

- At talent- og eliteatleterne modtager fortrinsret til overnatningsfaciliteter på 

kraftcentertræningsdatoerne 

 

- Senest 14 dage efter afsluttet kraftcentertræningsperiode, at sende liftlister og 

faktura for afholdte udgifter som skal dækkes af DFU 

 

- Sikre billeder og video fra træningen produceres, og sendes til sportsmanageren 

under træningsperioden 

Ovenstående forpligtelser er udelukkende gældende, hvis atleterne så hurtig som muligt 

og senest 48 timer før ankomst orienterer kraftcenterkoordinatoren omkring ønsker til 

services (fx. forplejning, overnatning mv.) 

DFU forpligter sig til; 

- At der på kraftcentertræningsdatoerne er trænere i de discipliner, som 

kraftcenteret supporterer 

 

- At der minimum 14 dage før første på kraftcentertræning er modtaget kravliste fra 

trænerne, så kraftcentret har mulighed for at forberede trænernes krav og behov 

 

- Senest 14 dage efter modtaget faktura, at udbetale kraftcentertræningsstøtten og 

de afholdte udgifter jf. fakturaen 

- At stille DFUs administration og Sportsmanager til rådighed for udviklingsopgaver 

vedrørende kraftcenterkonceptet  
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     4.    Ydelser og priser 

Der afsættes et årligt beløb i DFUs budget til kraftcentrene, som er den maximale sum 

udgifterne i samarbejdsaftalen kan blive. Dette opdeles i følgende typer støtte; 

 Fast støtte 

 Kraftcentertræningsstøtte 

 Ekstraydelser. 

Den faste støtte udbetales ved aftaleperiodens start. Hvis aftalen mis-vedligeholdes eller 

samarbejdet ophøre, skal den faste støtte tilbagebetales til forbundet. 

Kraftcentertræningsstøtte udbetales umiddelbart efter den afholdte kraftcentertræning.  

Ekstraydelser udbetales senest 14 dage efter fremsendt faktura. 

Enhed sum perioden i dkk. 

Fast støtte 29.000 kr. 

Kraftcentertræningsstøtte (5 x 3 dage) 40.000 kr. 

Udvælgelsesweekend (1 x 3 dage) 6.000 kr.. 

Beregningen af enhedens fastsættelse findes i bilag 8.3. 

Under kraftcenteraktiviteter vil faldskærmsklubbens normale prissætning forfalde til de 

nedenstående aftalte priser for DFU udtagne elite og talentatleter. Se bilag 8.2 

Priser under Kraftcentertræninger for talent og eliteatleter 

Lift 1000m/ 3300ft. 100 kr.  

Lift 1500m/ 5000ft.       130 kr. 

Stævnegebyr 0 kr. 

Camping og strøm pr. dag 50 kr. 

 

Andre priser på services som eksempelvis forplejning aftales mellem atleten/holdet og 

kraftcenterkoordinatoren. 

Coronapandemien kan få betydning for hvorledes springsæsonen udformer sig. Hvis 

pandemien medfører at springaktiviteter reduceres og/ eller afgrænses, vil den faste 

støtte revurderes i samarbejde mellem Sportsudvalget og kraftcentrene.    
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5.    Aflysninger 

Afhængig af deltagelsesmuligheder og vejrudsigten kan en planlagt kraftcentertræning 

aflyses og klubben vil ikke modtage sin Kraftcenter- træningsydelse. For at en aflysning 

er gyldig, skal den ske senest 72 timer før, og foretages imellem 

Kraftcenterkoordinatoren og Sportsmanageren.   

I tilfælde af en aflyst Kraftcentertræning vil det oftest forsøges at finde en erstatningsdato 

til afvikling af den planlagte træning.  

6.    Ekstraydelser 

I takt med Kraftcenterprojektperioden kan der løbende aftales ekstra ydelser og 

bevillinger, som har til formål at opnå de overordnede målsætninger for DFU’s Talent- og 

elitestrategi. 

7.  Evaluering og ny forhandling af samarbejdsaftale 

Der afholdes et evalueringsmøde af Kraftcenterprojektet år 1 i forbindelse med 

aktivitetsseminaret primo oktober 2021, hvor behov for justeringer drøftes, og der 

indledes en dialog omkring indhold af Kraftcenterprojekt år 2.  

 

Inden evalueringsmødet forpligter parterne sig til at tage dialoger med relevante brugere 

og interessenter, således kvaliteten og interesser udfoldes tilstrækkeligt. 

8.  Bilag 

8. 1 Datoer for Kraftcentertræninger 

8. 2  Liste over talent- og eliteatleter 

8. 3 Prissammensætning af enhederne i aftalen 

8. 4 Kravliste fra landstræneren 
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8. 1 Datoer for Kraftcentertræninger 

1. Kraftcentertræningsweekend   29.04 – 02.05 (fællestræning)  

2. Kraftcentertræningsweekend   28.05 – 30.05 (CP) 

3. Kraftcentertræningsweekend   04.06 – 06.06 (Præc) 

4. Kraftcentertræningsweekend  25.06 – 27.06 (CP) 

5. Kraftcentertræningsweekend   02.07 – 04.07 (Præc) 
 

 8. 2  Liste over talent- og eliteatleter ved aftalens indgåelse 

CP (8 atleter) 

Landshold: Magnus Kaiser, Jonas Kristensen, Christian Webber 

Elitetrup: Rene Hansen 

Talent: Carsten Jacobsen, Troels Jessen, Stefan Rosenberg, Kristian Ravnholt 

  

Præc (12 atleter) 

Landshold: Michael Burmester, Rene Hansen, Lars B. Willumsen, Torben Glud, 
John Mathiesen 

Elitetrup: Pernille L. Petersen, Erik Hougaard, Mike Petersen 

Talent: Kenneth Willander, Martin Bergh, Peter Dam, Peter Bendt 
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8. 3 Prissammensætning af enhederne i aftalen 

 

 

Fast støtte Dkk. 

Udviklingsstøtte faciliteter 15.000 

Vedligeholdelsesstøtte til faciliteter  14.000 

I alt 29.000 

 

 

Træning Periode (fre – søn) i dkk 

Kraftcenter koordinator 1.000 

Manifest 1.000 

Banebygger 1.000 

Forplejning/transport 1.000 

Ekstra støtte til fly - kompensationsbidrag 4.000 

I alt 8.000 

 

 

Udtagelsesweekend Periode (fre – søn) i dkk 

Kraftcenter koordinator 1.000 

Manifest 1.000 

Banebygger 1.000 

Forplejning/transport 1.000 

Ekstra støtte til fly - kompensationsbidrag 2.000 

I alt 6.000 

 

 

Udgifter kraftcenter 2021 Dkk. 

Fast støtte 29.000 

Kraftcentertræningsweekender (5 perioder a’3 dage til kr. 8.000) 40.000 

Udtagelsesweekend  10.09 – 12.09 (1 periode a’ 3 dage til kr. 6.000) 6.000 

I alt 75.000 
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8. 4 Kravliste fra landstrænere (Tillægges aftalen) 

 

 


