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POWERTEAM 
Er Skive AM’s hold for atletiktalenter, der enten opfylder Skive AM’s objektive talent-
udviklingskrav eller Dansk Atletik Forbunds elite- og centrale talentkoncept. 
 
FORMÅL 
Formålet med klubbens talentudvikling er at identificere ungdomsudøvere med særlige 
sportslige udviklingspotentialer samt gennem målrettet træning og vejledning aktivt 
bidrage til deres videre udvikling. 
 
MÅLSÆTNING 
Målet for talentudviklingen er at forbedre det sportslige niveau i klubben og give 
kvalificerede udøvere mulighed for at opnå bedre resultater i ungdomsårene. 
Talentudviklingen skal endvidere bidrage til at højne træningsmiljøet, fastholde talenter 
i klubben og sporten samt skabe bedst mulige rammer for, at de mest talentfulde 
ungdomsudøvere udvikles uden at deres fremtidige resultatniveau kompromitteres.  
 
MÅLGRUPPE 
Talentudviklingen er fokuseret på udvalgte ungdomsudøvere i alderen 14 til 22 år. 
 
UDTAGELSE 
Skive AM’s trænere og ledere kan indstille atleter til optagelse. En udøvers optagelse 
i talentgruppen godkendes af elite- og talentudvalget. Udtagelse sker efter indfrielse af 
de objektive kvalifikationskrav samt på baggrund af en subjektiv vurdering af den 
enkelte atlets træningsindstilling og konkurrencementalitet samt udviklingspotentiale. 
Udtagelse gælder fra den måned, hvori atleten opfylder præstationsmålet og et 
kalenderår frem til afslutningen af en hel ude- eller indesæson. 
 
DELTAGELSE 
Deltagelse i talentgruppen er frivillig, og atleten har mulighed for at frasige sig 
indstilling. Ungdomseliteudøvere der deltager i talentgruppen 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 ungdomseliteudøver samt evt. dennes forældre. 
 
UDVIKLINGSPLANER 
Elite- og talentudvalget udarbejder i fællesskab med den aktive og trænerne en 
udviklingsplan. Planen skal som minimum dække over 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 kan 
eliteudøveren i samarbejde med sin træner fremsende en ansøgning om økonomisk 
støtte. Ansøgningen skal have sammenhæng med de opstillede mål i udviklings-
planen og skal som minimum dække en hel ude- eller indesæson, men bør hvis muligt 
dække begge sæsoner. 
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KVALIFIKATIONSKRAV 
For at deltage i satsningsgruppen og talentudviklingen skal atleten indfri mindst et eller 
flere aldersrelaterede kvalifikationskrav i en eller flere discipliner. Kvalifikations-
kravene skal bidrage til, at atleterne gennem målrettet aldersrelateret træning 
kontinuerligt opnår bedre resultater. 
 
Kvalifikationskravene til talentgruppen er tre procent lavere end de objektive krav 
Dansk Atletik Forbund (DAF) anvendte frem til 2013. Kravene er udregnet på baggrund 
af de aktuelle krav for årgangen. Kravene for yngste årgang er tre procent lavere end 
kravet for næstyngste årgang. For at opfylde kvalifikationskravet skal resultatet være 
bedre eller lig med de i skemaerne anførte årskrav. 
 
Kvalifikationskravene er anført i forhold til resultater opnået på ungdomsdistancer og -
højder samt med ungdomsredskaber. Såfremt udøveren stiller op i en ældre 
aldersgruppe eller som senior, skal resultaterne opnås på denne aldersgruppes 
distancer, højder og redskaber. 

I sprint og kort hækkeløb skal man kvalificere sig med el-tider opnået i godkendt vind, 
samt i længde- og trespring med godkendt vind, max 2,00 m/sek. 

Kravene i 10.000 meter kan ligeledes opfyldes ved samme tid på 10 km landevej, 
såfremt ruten er opmålt og godkendt af DAF eller tilsvarende forbund. 

Ved mangekamp skal atleten anvende aldersrelaterede redskaber, højder, længder og 
distancer. Mangekampe godkendes uanset vind og hånd-/eltider. Pointudregning 
foretages efter IAAF Scoring Tabels for Combined Events. Evt. omregninger jf. DAF’s 
bestemmelser. Atleten kan ligeledes kvalificere sig med resultater opnået i årets løb i 
enkeltøvelserne. Den samlede pointsum skal i disse tilfælde være 102 procent af Skive 
AM’s objektive krav. 
 
De detaljerede kvalifikationskrav fremgår af skemaerne på atletikafdelingens 
hjemmeside under elite og talent. 
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