
 

 

Elitepolitik i Taifu Karate Dojo 
 

Formål 

Formålet med denne elitepolitik er at skabe en overordnet strategi for Taifu Karate Dojo’s 
elitearbejde på tværs af discipliner og aldersgrupper, samt at sætte rammer for ansvar og 
aktiviteter, der udføres af Taifu Karate Dojo, WUKF, eller den enkelte udøver i Taifu. 
Begrebet ”elite” dækker over den gruppe af karateudøvere, der deltager i og gør sig 
gældende i nationale og/eller internationale konkurrencer, og som er tilknyttet WUKF 
landsholdet i Danmark. Elitepolitikken defineres og vedligeholdes løbende af Taifu’s 
bestyrelse i samarbejde med klubbens eliteinstruktører og chefinstruktør.  

 

Politik 

Taifu skal arbejde for at sikre mulighed for deltagelse ved Danske Mesterskaber og 
internationale mesterskaber under WUKF herunder EM og VM. Taifu skal sikre de 
økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at gennemføre 
elitepolitikens mål.  

 

Mål 

• Sikre at Taifu løbende udvikler instruktørernes faglige niveau gennem uddannelse og 
fagligt netværk. 

• Sikre at vores udøvere har adgang til højt kvalificeret træning gennem fagligt og 
menneskeligt kompetente instruktører på alle niveauer. 

• Sikre at der er en rød tråd gennem det træningsmæssige arbejde med de enkelte udøvere 
samt hjælpe udøverene med at sætte mål i dagligdagen og op til stævner.  

• Sikre at Taifu stiller med en kompetent uddannet coach til EM og VM samt voksne 
coaches ved DM. 

• Arbejde for etablering af optimale træningsfaciliteter og nødvendigt træningsudstyr. 

• Sikre at al træning udøves på en sportslig og etisk forsvarlig måde, hvor styrkelse af 
udøverens indre motivation samt udøverens glæde ved at dyrke karate er i højsædet.  

• Sikre at vores udøvere lever op til de sportslige og etiske bestemmelser der er bestemt af 
WUKF Danmark. 

• Sikre at forældre til elitebørn er velinformeret om deres rolle i Taifu gennem vores politik 
om forældrerollen i Taifu.  

• Sikre at der mindst en gang om året afholdes et informationsmøde for forældre til 
elitebørn i Taifu. 


