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POWERMASTERS 
Er Skive AM’s hold for mastereliteudøvere der resultatmæssigt er placeret i den 
internationale masterelites top 3. 
 
FORMÅL 
Formålet med satsningsgruppen er at udvikle og fastholde klubbens konkurrence-
dygtige eliteudøvere på det højeste internationale plan og i sporten længst muligt 
samt virke som Skive AM’s fremmeste ambassadører. 
  
MÅLGRUPPE 
Skive AM’s masterelitesatsning er fokuseret på udvalgte udøvere i alderen 30+ år. 
  
UDTAGELSE 
Skive AM’s trænere og ledere samt udøveren selv kan indstille atleter til optagelse. 
En udøvers optagelse godkendes af elite- og talentudvalget ud fra en subjektiv 
vurdering. Udtagelse sker på baggrund af internationale topplaceringer fra den 
måned, hvori atleten opfylder resultatmålet og et kalenderår frem til afslutningen af 
en hel ude- eller indesæson. 
 
KVALIFIKATIONSKRAV 
Eliteudøveren skal have opnået en medaljeplacering (top 3) i én eller flere 
atletikdiscipliner ved et nordisk, europæisk, verdens eller tilsvarende internationalt 
mesterskab. 
 
DELTAGELSE 
Deltagelse er frivillig, og atleten har mulighed for at frasige sig indstilling. 
Eliteudøvere der deltager er forpligtigede jf. reglerne i Skive AM’s elitepolitik. Såfremt 
atleten har udfordringer med at efterleve sine forpligtigelser, kan elite- og 
talentudvalget beslutte, at eliteudviklingssamarbejdet ophører. Eksklusion kan ikke 
ske uden forudgående dialog mellem klubben, træneren og den aktive eliteudøver. 
 
UDVIKLINGSPLANER 
Elite- og talentudvalget udarbejder i fællesskab med den aktive og trænerne en 
udviklingsplan. Planen skal som minimum indbefatte en hel ude- og indesæson. 
Udviklingsplanen er samtidig en gensidig kontrakt mellem den aktive og Skive AM. 
 
ØKONOMISK STØTTE 
På baggrund af udviklingsplanen og atletikafdelingens gældende tilskudsregler har 
eliteudøveren, evt. i samarbejde med sin træner, ret og pligt til at fremsende en 
ansøgning om økonomisk støtte. Ansøgningen skal have sammenhæng med de 
opstillede mål i udviklingsplanen og skal som minimum dække en hel ude- eller 
indesæson, men bør hvis muligt dække begge sæsoner. 
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