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Støtte til Elite-atleter i Bagsværd Atletik Club 

Bagsværd Atletik Club ønsker, at støtte og fastholde Elite-atleter, der vokser ud af 

talentalderen og klarer BAC-Eliteatletkrav med en underopdeling i A- og B- gruppe. 

For at kunne opnå støtte må Elite-atleten ikke være i kontingentrestance. Alle elite atleter betaler 

elite kontingent. 

Niveau BAC A-Elite-atlet BAC B-Elite-atlet BAC Senior 

Støtte DAF 100 % 
Træningslejr 1500-2000 kr 

 
Træningslejr 1500-2000 kr 

Efter ansøgning og 
individuel vurdering 

Krav DAF Team Danmark 
DAF ITE/IUE 
DAF Europæisk Elite 

BAC-Elite-atletkrav Særskilt ansøgning 

BAC-Elite-atletkrav: se længere nede i dokumentet 

Til én træningslejr pr. år af en uges varighed gives en støtte på 1500,- og af to ugers varighed en 

støtte på 2000,- til Elite-atleter. 

Øvrig støtte: 

Ved udtagelser til DAF-landshold, hvor der er egenbetaling på 2500,-, støttes der med 1500,-. 

Der gives fuld dækning af billigst mulige transport og overnatning ved deltagelse i danske 

mesterskaber for alle Elite-atleter. 

BAC ønsker også at støtte med dækning af rimelige udgifter til inde-træning for dem der satser på 

en inde sæson, eksempelvis i forbindelse med træning i Hvidovre, Malmø mv. 

BAC dækker, efter ansøgning, rimelige udgifter til stævner i udlandet for Elite-atleter, hvor det 

vurderes nødvendigt for at deltage i konkurrencer med passende højt niveau for at kvalificere sig 

til diverse mesterskaber. 

Indplacering og oprykning: 

Indplacering som A-Elite-atlet sker ud fra DAF’s indtag under DAF Team Danmark, DAF ITE/IUE og 

DAF Europæisk Elite og BAC følger dette tidspunkt for den årlige indplacering. 

Indplacering som B-Elite-atlet sker umiddelbart efter at ” BAC-Elite-atletkrav” er klaret. Resultatet 

skal som udgangspunkt være opnået i en konkurrence, hvor den aktive repræsenterer BAC. 

Indplaceringen som B-Elite-atlet gælder for aktuelle samt efterfølgende år. 

Støtteniveau: 

Niveauet for støtten er gældende for efterår 2015 samt 2016. Niveauet justeres en gang hvert år 

af BAC-bestyrelse i samarbejde med Atletikudvalg og Ungdomsudvalg.  
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BAC-Elite-atletkrav 

 
 

Sprint og Hæk: Man kan kun kvalificere sig ved hjælp af el-tider. Håndstoppede tider godkendes IKKE ! Kun el-tider 

opnået i godkendt vind (max. 2,00 m/s) kan bruges som kvalifikation på 100 meter, 200 meter (ude) og den korte hæk 

(ude). 

 

10.000 m/10 km, ½ Marathon og Marathon: Kravet på 10.000 meter kan også klares ved at opnå den opstillede tid på 

en 10 km landevej. Hvis kravene opnås på landevej, så er det dog en betingelse for godkendelse, at ruten er opmålt og 

godkendt af en certificeret opmåler (DAF, nationalt forbund, EAA, IAAF). 

 

Spring: Kun spring opnået med godkendt vind (max. 2,00 m/s) kan bruges som kvalifikation i længde- og trespring. 

 

Mangekamp: Til pointudregning i alle mangekampe anvendes IAAF Scoring Tabels for Combined Events. 

En aktiv kan yderligere kvalificere sig ved, at resultater i årets løb i de 5, 7 eller 10 enkeltøvelser i en samlet pointsum 
skal udgøre 102% af det opstillede krav. 
Kvinder 5-kamp inde: 3250 x 1,02 = 3315 point Kvinder 7-kamp ude: 4500 x 1,02 = 4590 point 
Mænd 7-kamp inde: 4750 x 1,02 = 4845 point Mænd 10-kamp ude: 6625 x 1,02 = 6758 point 
Alle mangekampe godkendes, som kvalifikation, uanset vind og hånd - / el-tider. 
 

Disclaimer: 

Ovenstående model er vedtaget i BAC bestyrelse d 11/11- 2015. Indenfor klubbens økonomiske rammer forsøges modellen overholdt. 

Budgettet for 2016 tilgodeser modellen. 

 

Ude Inde Øvelse Inde Ude

7,75 60 m 6,98

12,20 100 m 10,93

25,11 25,46 200 m 22,43 22,08

56,43 57,13 400 m 49,89 49,19

02:12,11 02:14,11 800 m 01:54,79 01:53,29

04:33,40 04:36,90 1500 m 03:56,30 03:53,80

09:53,50 10:00,50 3000 m 08:38,00 08:33,00

17:01,15 5000 m 14:39,87

35:54,02 10.000 m 32:21,75

01:20:18 ½ Marathon 01:09:35

02:51:47 Marathon 02:27:58

8,76 60 mH 8,45

14,64 100 mH/110 mH 15,30

61,82 400 mH 54,72

11:20,00 3000 m FH 09:30,00

1,73 1,73 Højde 2,03 2,03

5,80 5,80 Længde 7,00 7,00

12,10 12,10 Trespring 14,55 14,55

3,70 3,70 Stang 4,70 4,70

13,45 13,45 Kugle 15,05 15,05

42,90 Diskos 46,30

49,80 Hammer 53,40

46,00 Spyd 60,70

3250 5-kamp

4500 7-kamp 4750

10-kamp 6625

Kvinder senior Mænd senior


