
Status på strategiarbejdet vedr. IHP



Overordnede formål med strategiarbejdet 

Udarbejde og implementere en strategi for 

”International High Performance”, der har den 

effekt, at der ”kontinuerligt er en eliteudvikling, der 

leverer medaljer på højeste internationale niveau 

ved EM, VM og OL”



3 faser – to delmål – to delstrategier 

og én justering 

• Indbyrdes afhængige og forudsætningsskabende

• Fase 1: Strategi for organisatorisk sammenhængskraft mellem - og i 

- de træningsmiljøer, der leverer International High Performance 

(IHP)

• Fase 2: Strategi for effekt (Udarbejde og implementere en strategi

for ”International High Performance”, der har den effekt, at der 

”kontinuerligt er en eliteudvikling, der leverer medaljer på højeste 

internationale niveau ved EM, VM og OL”

• Fase 3: Justering for afledte konsekvenser

• To ”midlertidige organisationer”: Arbejdsgruppe og Sounding Board



To faser – to delmål – to delstrategier  

og én justering

”Kontinuerligt 
er en 

eliteudvikling, 
der leverer 
medaljer på 

højeste 
internationale 
niveau ved EM, 

VM og OL”

APR 2022 JUL 2024 ?

Resultat

Organisation

Kultur

Metoder og procedurer

COG:
Den 

organisatoriske 
sammenhængs

kraft



Tiden og processen

• Fase 1: 5 APR – primo MAJ:
• AG – SB (14 APR) – AG 

• Fase 2: Primo MAJ – 30 JUN (VM Budapest)
• AG – SB – AG – Bestyrelsen

• Fase 3: Justering og afledte konsekvenser (TBD)



Nøglebegreber
• International High Performance:

Sportslige præstationer og resultater i top-8 i verden ved VM og OL

samt medaljer ved EM langbane

• Strategi:

• En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning, mål og fremdrift for 

organisationen.

• Faser af strategiarbejdet kan være komplekst, fordi man har alting i spil, men så 
er det, man må prioritere og vælge, hvor man vil hen.

• Organisatorisk sammenhængskraft:



Plan for AG strategidøgn 5 – 6 APR

• Fastlæggelse af ”hovedområder” i etableringen af organisatorisk 

sammenhængskraft

• Fastlæggelse af ”løsningsmuligheder” indenfor respektive 

”hovedområder” i etableringen af organisatorisk 

sammenhængskraft (herunder eventuelle forudsætninger samt 

fordele og ulemper)

• Diskussion ”løsningsmuligheder” og valg af løsninger. Minimering 

af ulemper ved den valgte løsninger.

• Næste skridt

• Afslutning



AG identificerede hovedområder 

• Struktur

• Landstrænerens rolle

• Struktur (mesterskaber)

• Samarbejdsaftaler (klub – union)

• Videndeling

• Kultur – trænergruppen bredt



Overlevering fra Arbejdsgruppe til 

Sounding Board 14 APR 2022



Næste skridt

• SB samlede bemærkninger afleveret til AG 27 APR.

• AG mødes primo MAJ (én dag) og færdiggør – på baggrund af 

SB bemærkninger – 1. udkast til 1. delstrategi.

• Herefter påbegyndes arbejdet med 2. delstrategi, men….


