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Hvidbog om talentudvikling i
eliteidræt
Baseret på bidrag via spørgeramme fra Dansk Håndbold Forbund,
Dansk Boldspil-Union, Dansk Badminton Forbund og Dansk Svømmeunion.
Hvidbogen benyttes i forbindelse med workshops under seminaret
Talentudvikling i performancekulturer, den 31. marts 2006 på Takkelloftet i Operaen.

Hvidbog om talentudvikling i eliteidrættens (sportens) verden
Hvidbogen er baseret på besvarede spørgeskemaer fra Dansk Boldspil-Union, Danmarks
Badminton Forbund, Dansk Håndbold Forbund og Dansk Svømmeunion.

1. TALENTIDENTIFIKATION
Definition
1.1 Definition af et talent i sportens verden
Et talent i sportens verden er en person, der har potentialet til at nå det højeste internationale
niveau. Potentialet kan måles på en række parametre, der alle sammen er lige relevante. Der kan
for eksempel skelnes mellem et fysisk, et teknisk og et mentalt talent, eller mellem tekniske,
taktiske, fysiske og psykiske færdigheder og trænbare færdigheder med henholdsvis lille og stor
forbedringsgrad.
1.2 Ønskede egenskaber hos et talent
1.2.1 Egenskaber hos et talent
•
•
•
•

Fysiologisk talent i overensstemmelse med den specifikke idrætsgrens krav og
karakteristika
Mentalt talent, forstået som vilje, indre motivation og evnen til at fokusere
Teknisk talent, forstået som motorisk begavelse og forståelse
Taktisk talent, forstået som overblik og spilforståelse

1.2.2 Kompetencer hos unikke talenter i sportens verden
Det unikke talent i sportens verden er karakteriseret ved evnen til at kunne kombinere de
ovenstående talenter, så de går op i en højere enhed. Desuden er det afgørende for, at man kan
tale om et unikt talent, at vedkommende har evnen til at bevare roen, være iskold, selv under
stærkt pres. Samtidig fremhæver flere forbund, at det er mindst lige så afgørende for talentets
muligheder for at lykkes, at vedkommende er i besiddelse af ”talentet for at arbejde hårdt” – altså
har selvdisciplin til at træne hårdt i en lang årrække, også når det ikke er sjovt.
1.2.3 Talenter og kreativitet
Idrætsforbundene forholder sig meget forskelligt til talenternes kreativitet. Håndboldforbundet
prioriterer udviklingen af spillernes kreativitet og stimulerer kreativiteten gennem spilsituationer
med flere løsningsmodeller, som illustreret i denne model:

VIDEN (faglighed)

HANDLEKOMPETENCE (måde at anvende fagligheden)
stimulering

KREATIVITET
(anskue situationen fra flere sider)
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De øvrige forbund prioriterer ikke udviklingen af talenternes kreativitet. Badmintonforbundet
vurderer, at systemets evne til at stimulere talentets kreativitet er ringe, mens kreativitet ikke
tillægges stor betydning i fodbold eller svømning.
1.2.4 Talenternes svage sider
Idrætsforbundene peger på en række hyppigt forekommende svagheder hos talenterne, hvis
fællesnævner snarere er mental og psykisk end fysisk og teknisk. Det kan for eksempel dreje sig
om usikkerhed om eget potentiale, om at kunne fastholde jordforbindelsen, når talentet bliver
synligt og karrieren begynder at udvikle sig og om at være for lydhør i forhold til gode råd og
vejledning. En potentiel verdensstjerne vil således ofte have et stærkt ønske om at gå egne veje,
og det kan begrænse talentets udfoldelsesmuligheder, hvis han eller hun i for høj grad gør det
rigtige, i betydningen det, vedkommende bliver bedt om.
1.2.5. Sådan håndterer idrætsforbundene de ”ikke-indlysende” talenter
Badminton og håndbold har strukturer på plads og er opmærksomme på ikke at miste de talenter,
hvis udvikling – og deraf følgende synlighed – først sætter ind sent. For svømmernes
vedkommende er den del af talentarbejdet overladt til klubberne.
Fodboldens tilgang er præget af, at sporten for mange udøveres vedkommende dyrkes
professionelt, og at talenterne derfor har en forretningsmæssig værdi. Derfor følges alle potentielle
talenter nøje, og arbejdet med at identificere også de talenter, der ikke er de mest åbenlyse,
foregår langt ned i rækkerne.

1.3 Arbejdet med talentidentifikation
1.3.1 Åbenhed i arbejdet med at spotte talenter
Idrætsforbundenes arbejde med at identificere talenter foregår helt åbenlyst, og der gøres fra alle
forbunds side en stor indsats for at finde de bedste unge udøvere. I nogle idrætsgrene – som
svømning – er tiderne naturligvis et meget afgørende kriterium. I andre – som håndbold – foregår
der en situationsbestemt udvælgelse, baseret på spillerens præstation ved forbundstræninger og
klubkampe. Kravene for at blive en del af talentudviklingsprogrammer er åbne og
velkommunikerede.
1.3.2 Nedskreven og åbent tilgængelig politik for talentarbejde
Alle deltagende forbund har en nedskreven og åbent tilgængelig politik for talentarbejde.
1.3.3 Sådan håndterer man særbehandling af talentet i forhold til den øvrige organisation
Generelt volder det ikke problemer for forbundene at håndtere den særbehandling, som talentet får
i form af ekstra træninger kun for talenter etc. Det skyldes en lang tradition for den slags aktiviteter
og en almindelig accept blandt de øvrige udøvere af talenternes særstatus.

1.4 Tiltrækning af talenter
1.4.1 Sådan tiltrækker idrætsforbundene potentielle talenter
Håndbold: uddannede trænere og synlige landshold
Svømning: Aktiviteter, socialt netværk, fagligt input
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Badminton: Rekruttering på klubniveau, for at få dem ind i ungdomsafdelingerne.
Fodbold: Ingen aktiviteter, stort rekrutteringsgrundlag

2. TALENTUDVIKLING
2.1 Organisatoriske betingelser og blokeringer for at udvikle talenter
2.1.1 Hvad i organisationskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Befordrende
Det gavner talentudviklingsarbejdet, at klubstrukturen er tilpasset til at nurse både eliten og
bredden, fordi de to strukturer er stærkt afhængige af hinanden. Det er også befordrende, når
ansvaret for talentudviklingen ligger højt oppe - fx på landstrænerniveau. Det betyder, at den røde
tråd for talentudviklingsarbejdet, som landstrænergruppen lægger, snor sig hele vejen ned gennem
systemet. Ligeledes ses det som positivt, at klubberne er så fokuserede på og dygtige til den
tekniske og taktiske udvikling af talenterne
Blokerende
Der er flere ting i klubstrukturen, der kan blokere for talentudviklingsarbejdet. Helt konkret kan
ressourcesvage klubber være for dårlige til at identificere talenterne og mangle indsigt i, hvordan
børn trænes og udvikles fysisk og pædagogisk. Andre klubber er ikke gode nok til
træningsplanlægning og til at styrke talenterne mentalt.
Det kan også bremse talentudviklingen, at de økonomiske beslutninger træffes højt oppe i det
politiske og administrative system i organisationerne. Det kan give flaskehalse, når der går for lang
tid til en beslutning bliver til handling i det sportslige system.
2.1.2 Hvad i ledelseskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Kun Danmarks Badmintonforbund har besvaret spørgsmålet.
Befordrende
Det tæller på plus-siden i talentudviklingsarbejdet, at langt de fleste klubber forstår vigtigheden af
at bruge ressourcer på området gennem træning, trænere og turneringsdeltagelse.
Blokerende
Det kan være blokerende, at klublederne ikke ved, hvad der kræves for at udvikle talenter i dag,
med hensyn til træningsomfang, indhold og intensitet. Viljen til at udvikle indtægtsgrundlaget for
klubaktiviteterne (som det fx er sket i håndboldens verden de sidste 10-15 år) er ikke godt nok i
badminton.
2.1.3 Hvad i afdækningskriterierne blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Ingen har besvaret spørgsmålet
2.1.4 Træk hos talentet der gør det vanskeligt at arbejde med målrettet talentudvikling
Talentudviklingen kan besværliggøres, hvis talentet er for stædigt eller har for store tro på sin egen
formåen. ”Det går jo super, når jeg gør sådan her” – er ikke godt nok.
Noget andet der kan sætte talentudviklingen på prøve eller helt i stå, er hvis talentet har for lille
opbakning fra sin familie og bagland. Resultatet af manglende opbakning hjemmefra er som regel,
at talentet falder fra eller bliver sorteret fra.
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Helt ydre omstændigheder kan også spille ind. For eksempel kræver det en stærk klub i talentets
nærmiljø, hvis vedkommende skal drive det til noget, da talenterne er meget lidt geografisk mobile i
størstedelen af den meget vigtige træningsperiode i teenageårene.
2.2 Metoder / værktøjer til talentudvikling
2.2.1 Værktøjer og metoder der bruges til at udvikle de identificerede talenter
Idrætsklubberne bruger forskellige konkrete værktøjer til at udvikle deres talenter. Her er de nævnt
på listeform:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coaching – også fra eksterne rådgivere - fx NLP-terapeut og coach
Mentoring
Mental træning
Vejledning fra elitevejleder
Fælles deltagelse i talentsamlinger og stævner
Teamarbejde også med eksterne instruktører
Fysiske tests – mange og målrettede gennem hele forløbet
Individuelle træningsplaner på baggrund af tests
Videoanalyser
Rådgivning i forhold til kost,
Rådgivning i forhold til fysisk træning

2.2.2 Sådan udvikles talenterne
Håndbold: Udviklingen og træningen af talenter på et højere niveau i klubberne foregår primært
individuelt. Når spillerne når op på landsholdsniveau vil den tekniske og taktiske udvikling gradvist
øges, og dermed også den kollektive udvikling.
Fodbold: Talentudviklingen foregår normalt i en kollektiv sammenhæng på et hold, men i projektet
med Integreret Talentudvikling (ITU – klubprojekt finansieret af fodboldforbundet) lægges der
individuelle handlingsplaner.
Badminton: 95 procent af talentudviklingen foregår gennem holdtræning i nogle klubber suppleret
med ekstratræning for de mest talentfulde. Talenterne på ungdomsniveau trænes af klubtrænere,
kraftcentertrænere og gruppetrænere. På seniorniveau er der fuldtidsansatte trænere for de 20
allerbedste. Mellem to og fem af badminton-verdenens ung-seniorer bliver tilbudt plads i et
fuldtidstrænings-setup. Træningen sker både via specialdesignede programmer og gennem
træningslejre. Derudover er der privatarrangeret badmintontræning og konditions- og
styrketræning.
Svømning: Talenterne udvikles individuelt – dog i grupper på landsholdet. Ansvaret for træningen
ligger hos vekslende trænere i en fast struktur. Klubtræneren er den primære kontakt til talentet og
talentet træner altid under vejledning af en træner. Der er tilbud til svømmetalenter om kombineret
træning og gymnasium. Der er pilotprojekter enkelte steder i landet med en lignende ordning for 8.,
9. og 10. klasse.

2.2.3 Overordnede ideer/forudsætninger, der ligger bag talentudviklingens opbygning
Overordnet er idéen bag talentudviklingens opbygning i de fire sportsgrene, at talenterne
specialiserer sig og bliver ypperlige sportsmænd og -kvinder på deres felt og medvirker til at højne
niveauet nationalt.

4

Fodboldens talentudvikling bygger på, at talenterne udvikles sportsligt sideløbende med, at de får
en civil uddannelse og plads til privatsfære efter devisen, at talenterne skal være hele mennesker.
Inden for håndbolden lægges der stor vægt på, at der er mulighed for at følge struktureret træning i
alle dele af landet. Formålet med talentudviklingen er at fastholde eller højne niveauet i håndbold
såvel nationalt som internationalt.
I svømmeverdenen er idéen bag talentudviklingens opbygning disciplinspecifitet,
bevægelseskompetence i vand og at talenterne oparbejder en god grundform.
På badminton-området er et mix af individuelle og holdkonkurrencer den motiverende rygrad i
systemet. Helt konkret er der fokus på bevægemotorikken til talentet fylder 12 år, fokus på teknisk
udvikling fra 8-12 år, fokus på taktisk udvikling fra 11 år og opefter og fokus på fysisk træning fra
17 år og frem. Denne opdeling er der planer om at ændre.
2.2.4 Den mest afgørende ballast som udviklingsplanen skal give talentet
Planen skal lære talentet at mestre sin sportsgrens tekniske og taktiske værktøjer. Planen skal
også give talentet forudsætningerne for at træne effektivt, selvstændigt og på eget initiativ.
Ligeledes skal planen sikre talentet trivsel og en hel hverdag, der også består af fx uddannelse.
2.2.5 Hvordan udmønter disse ideer/forudsætninger sig i den samlede udviklingsproces?
Talenterne modtager hele vejen igennem vejledning fra trænere, elitevejleder etc. og er også til
løbende udviklingssamtaler. Flere steder udarbejdes der også individuelle udviklingsplaner.
2.3 Talentudviklings-processen
2.3.1 Tidsrammen fra identifikation til forløsning af talent
Svømning: 6-8 år.
Håndbold: Spillerne udtages fra de fylder 15 år og kan komme på A-landsholdet fra de er 18 og
opefter.
Fodbold: Ingen typisk tidsramme. Forskellige udviklingskurver når det gælder teknik, taktik, fysik
og psyke gør, at talenterne er klar til højeste niveau i forskellig alder.
Badminton: 12-15 år. (Nogle badmintonspillere fortsætter deres udvikling helt op til 30-35 års
alderen)
2.3.2 Individuelle handlingsplaner for udvikling af hvert enkelt talent
Der arbejdes med individuelle handlingsplaner for talenterne i alle sportsgrenene. Beskaffenheden
er forskellig og veksler.
I badminton arbejder man med træningsplaner for typisk mellem en og seks måneder ad gangen
og laver langsigtede strategiske planer, når spillerne bliver seniorer som 18-årige.
I svømning bliver ikke udarbejdet handlingsplaner med det samme, men efter fem-seks år inde i
talentforløbet. Inden for håndbold bliver der udarbejdet individuelle sportslige udviklingsplaner og
personlige karriereplaner. Elitevejlederen laver indberetninger til Team Danmark, som har et
treårigt sigte fremad.
2.3.3 Hvem tilrettelægger udviklingsplanerne for talenter hos jer?
Planerne bliver tilrettelagt af trænere. Senere i talentudviklingsforløbet kan fx landstræner,
talentudvikler eller elitechef komme indover.
2.3.4 I hvor høj grad involveres talenter og deres bagland i planlægningen
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Det er forskelligt, hvor meget talentet selv og baglandet bliver inddraget i udviklingsplanerne. Nogle
steder bliver talenterne involveret i planerne flere gange om året og er selv med til at fastlægge
fokuspunkter og målsætninger. Hvor meget talentet selv bliver involveret i udviklingsplanerne
afhænger af vedkommendes lyst, evner og mentale skarphed.
2.3.5 Er en talentudviklingsplan opdelt i faser med respektive mål og succeskriterier?
Sportstalenternes udviklingsplaner har delmål og succeskriterier og bliver evalueret løbende
undervejs på aftalte tidspunkter. Talenternes udvikling og opnåede resultater danner baggrund for
at fortsætte forløbet og lave nye planer.
2.3.6 Beskrivelser af de talentansvarliges ansvar og kompetencer
Det er oftest trænerne, der er de talentansvarlige. Trænernes ansvar og kompetencer er typisk
beskrevet i deres ansættelseskontrakt.
Når det gælder talentudviklingen på klubniveau er trænernes ansvar og kompetencer ikke
beskrevet.
2.3.7 Vigtige kvalifikationer hos den talentansvarlige
Den talentansvarlige skal have en høj faglighed og gerne erfaring på eliteniveau enten som spiller
eller træner er en væsentlig forudsætning. Derudover skal vedkommende have pædagogiske og
organisatoriske evner og være god til at kommunikere.
Nogle af de kvalifikationer de talentansvarlige har:
•
•
•
•
•

Høj faglighed
Eventuel personlig eliteerfaring
Pædagogisk
Organisatoriske evner
God kommunikator

2.3.8 Sådan fastholder man motivationen over et langt forløb
Motivationen kan fastholdes ved at man gradvist øger tilbuddet om stævner, samlinger og
træningslejre, så talenterne hele tiden har et højere og bedre niveau at stræbe efter. Talenterne
bevarer altså motivationen ved at arbejde på at leve op til målsætninger og delmål. Deres indsats
bliver bedømt i de løbende evalueringer. Men der er også en motivationsfaktor i at være andet end
elitesportsudøver (blandt andet i skadesperioder)- fx ved også at have en identitet i kraft af
uddannelse, job etc. Derudover arbejder klubberne med at gøre talentforløbet sjovt og effektivt.
Det sjove er individuelt, mens det effektive har med omfanget og kvaliteten af træning og
turneringer at gøre. Man arbejder også med at lave netværk blandt ligestillede talenter.
DBU anfører, at det sjældent er et problem, at fastholde motivationen, men hvis det opstår, finder
man individuelle løsninger.
2.3.9 Talenternes vigtigste motivationsfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boldglæde: spillet, legen med bolden
Konkurrence: jeg vil vinde, sportslig succes
Ambition: jeg vil op og frem
Det sociale miljø og netværk omkring træning og kamp
Udvikling: sammenhængen mellem indsats og fremgang, selvrealisering
Oplevelser
Status og identitet
Penge
Mulighed for at komme på landsholdet
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•

Mulighed for at udleve en drøm

2.3.10 Når talenterne vil falde fra
Hvis talenterne ønsker at springe fra i deres talentudviklingsproces, bliver det respekteret, men der
er rige muligheder for samtaler og afklaring af, hvori problemerne består, inden beslutningen
træffes. Det kan være samtaler med trænere, elitevejledere, idrætspsykologer/coaches,
talentudvikler eller landstræner. DBU oplyser imidlertid ikke, om der findes et sådant beredskab.
Dansk Svømmeunion arbejder desuden med at sikre, at udøveren har en stabil hverdag at vende
tilbage til, hvis vedkommende ønsker at forlade elitearbejdet. Flere forbund peger på, at det
hyppigt kan være andre problemer end de sportslige, der skygger for udøverens overblik og
påvirker beslutningen. I sådanne tilfælde vil en række samtaler kunne føre til øget afklaring hos
udøveren og dermed et bedre beslutningsgrundlag.
2.3.11 Systemer til at samle frafaldne talenter op igen
Det er kun håndboldforbundet, der har en egentlig struktur, der skal sikre, at de frafaldne talenter
samles op. Det sker i den talenttrup, der ligger under Team Danmark-truppen. De trænere, der er
tilknyttet talenttruppen er trænere, som udøveren kender i forvejen, så der er en vis kontinuitet i
arbejdet med spillerne. Elitevejlederen følger også de spillere, der forlader den absolutte elite. I
andre tilfælde ligger ansvaret for at fastholde talentet hos klubberne. I mange tilfælde vil talenterne
fortsætte deres idræt på et lavere ambitionsniveau.
2.3.12 Sådan udskilles ”ikke-tilstrækkelige” talenter
Samlet set fremstår udskilningen af ikke-tilstrækkelige talenter ikke som struktureret. Udøveren
vejledes, og hvis det er en ung udøver kan en samtale med forældrene komme på tale. For
badmintonforbundet pointeres det, at træneren effektuerer beslutningen, men at den træffes af
flere af de involverede i fællesskab.
2.3.13 Konkrete systemer, der tager hånd om ”ikke-tilstrækkelige” talenter
Ingen forbund har konkrete systemer, der tager hånd om de ikke-tilstrækkelige talenter.

3. TALENTFORLØSNING
3.1 Overgang fra talent til stjerne
3.1.1 Forandringer i overgangen fra talent til stjerne
Generelt medfører det store forandringer for udøverne, når de går fra at være talenter til etablerede
stjerner. Den mest afgørende forskel er opmærksomheden fra medierne, der vokser eksplosivt.
Udøverne skal således vænne sig til et nyt liv, hvor opture og nedture er offentlige begivenheder.
For håndbold gælder det, at spillernes vilkår ændrer sig meget, når de bliver stjerner. De får
lukrative kontrakter i ind- og udland, der ofte vil få dem til at forlade deres uddannelsesforløb. For
fodboldspillerne gælder det, at de største talenter allerede i en del år har levet en professionel
tilværelse, når de når stjernestatus. For alle forbund gælder det, at udøvernes træningsmæssige
indsats og vilkår ikke ændrer sig nævneværdigt som en konsekvens af overgangen fra talent til
stjerne. Til gengæld er der enighed om, at omgivelsernes forventninger og det deraf følgende pres
vokser dramatisk, når talentet bliver en stjerne.
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3.1.2 Strukturer til understøttelse af overgangen fra talent til stjerne
Håndboldforbundet er det eneste forbund, der struktureret støtter overgangen fra talent til stjerne.
Det sker gennem en udviklingstrup på stadiet mellem u-landshold og a-landshold, hvilket svarer til
den fase, hvor spillerne oplever de største forandringer. Håndboldforbundet pointerer, at den
afgørende kvalitet hos spillerne i denne fase er ydmyghed. DBU er inde på de samme tanker, men
her er det klubberne, der har ansvaret for, at spillerne udvikler sig til gode rollemodeller med de
nødvendige ”stjernekvaliteter”. Hverken badminton eller svømning har noget formelt program til at
understøtte overgangen, men svømmeunionen pointerer, at der gås ret tæt på svømmerne i
bestræbelserne på at sikre, at hverdagen fungerer optimalt i denne vigtige fase.
3.1.3 Mål, succeskriterier og opfølgning i den tidlige fase som ung stjerne
Alle forbund arbejder med udviklings- og resultatmål for udøverne. Mønstret er, at når udøveren
når seniorlandsholdsniveau, arbejdes der målrettet og individuelt med målsætningsplaner. Disse
fastlægges gennem samtaler med udøveren.
3.1.4 De unge stjerners krav og forventninger og de faktiske muligheder
Dialog med udøverne er forbundenes foretrukne redskab til at sikre sammenhæng mellem krav,
forventninger og faktiske muligheder.
3.1.5 Stjerneudvikling - enkeltvis eller i ”stjerne-kuld”
På det højeste niveau sker udviklingen enkeltvis, men forbundene pointerer, at det at være en del
af en gruppe med højt niveau og høje ambitioner ofte vil være forudsætningen for, at det enkelte
talent kan folde sig ud. For DBU’s vedkommende er det ofte virkeligheden, fordi de dygtigste unge
samler sig i få klubber, hvilket skaber en atmosfære, der er meget befordrende for spillernes
udvikling.
”Nemmere at blive stjerne end at være det”
3.1.6 Talenternes holdningsmæssige basis for den kommende stjernetilværelse
Forbundene arbejder typisk ikke systematisk med at forberede talenterne på den kommende
stjernetilværelse hvad angår holdninger. DBU fremhæver, at behovet for en sådan indsats er
meget individuelt fra talent til talent. DHF fremhæver klubbernes indsats, fordi det er dér, spillerne
opholder sig mest. De kvalifikationer, som det er vigtigt at udvikle handler for DHF’s vedkommende
om det at kunne indgå i et team på teamets præmisser. Svømmerne fremhæver coaching og
rådgivning fra elitechef som vigtige redskaber.
3.1.7 Hvordan bliver de unge stjerner mentalt ”klædt på” til deres nye status
Det er forskelligt, hvordan forbundene arbejder med at klæde talenterne mentalt på. For
svømmerne gælder det, at de gennemgår et mentalt optimeringsprogram undervejs mod
landsholdet. Alle forbunds bedste udøvere har adgang til mentaltræning og coaching, men det er
vidt forskelligt i hvilket regi det foregår. Håndboldforbundet samarbejder med et konsulentfirma og
har sammen med konsulenterne udviklet ”håndboldens mentale scorekort”, der bruges til at
udarbejde en profil på spilleren, så forventningerne bliver afdækket. Scorekortet giver også
spilleren mulighed for at arbejde videre med sine svage sider.
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3.1.8 Unge stjerner på egne ben
Der er ingen etableret struktur for mentorordninger, men for alle forbund gælder det, at ældre og
mere erfarne udøvere ofte har en rådgivende funktion i forhold til de unge. Trænere, ledere og –
for DBU’s vedkommende agenter – udgør også dele af det netværk af rådgivere, der tager sig af
de unge stjerner.
3.1.9 Vi slipper dem ikke
Stjernerne bliver ikke eksplicit sluppet af forbundet på noget tidspunkt undervejs i karrieren.
Forløbet begrænser imidlertid den sparring og hjælp, som kan foregå, blandt andet hvis karrieren
fortsætter i udlandet. Forbundene arbejder med at udvikle udøverne til selvstændighed, men de
bliver aldrig overladt til sig selv.
3.1.10 Sådan udvikler de unge stjerner sig fortsat
For DBU gælder det, at den videre udvikling som hovedregel foregår i klubberne. For de øvrige
forbund er stjernerne også automatisk landsholdsudøvere og i regi af landsholdet foregår der et
omfattende arbejde med at sikre stjernernes videre udvikling.
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