Eliteinformation - Fortsat
Skytten skal være blandt de otte bedste i verden. Dette skal forstås med at
skytten skal har været blandt de otte
bedste ved EM, VM og/eller OL eller udtaget til WC-finalen. Skytten skal vært
år indsende en målsætningssplan som
beskriver skyttens målsætninger samt
hvordan skytten vil arbejde for at nå
sine mål.

Skytter:
Torben Grimmel
Anders Golding
Carsten Brandt

Disse skytter vil få følgende støtte i
2010:
Træning med landstrænere
Træningslejr i Danmark og internationalt
Internationale konkurrencer max. 3 WC
Ammunitiontest (riffel)
Individuel støtte efter behov
- Elitesatsning: Eliteatleter prioritet 1
Skytten skal have opnået et niveau som
viser at han/hun har stor chance at placere sig blandt de 8 bedste ved WC, EM
og VM i det pågældende år. Skytten skal
hvert år indsende en målsætningsplan
som beskriver skyttens målsætninger
samt hvordan skytten skal arbejde for
at nå sine mål.

Skytter:
René Vogn
Jesper Hansen
Kenneth Nielsen
Anette Jensen
Charlotte Jakobsen

Disse skytter får følgende støtte i 2010:
Træning med landstræneren
Træningslejr I Danmark og internationalt
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Konkurrence i Europa + en WC udenfor
Europa efter præstation. (totalt max 2
WC). Ammunitionstest (riffel)
Individuel støtte efter behov
- Elitesatsning: Eliteatleter prioritet 2
Skytten skal have opnået et niveau
som viser at skytten har stor chance at
placere sig blandt de 12-15 bedste ved
World Cup, EM, VM i det pågældende
år. Skytten skal hvert år indsende en
målsætningsplan som beskriver skyttens målsætninger samt hvordan skytten vil arbejde for at nå sine mål.

Skytter:
René Kristiansen
Pernille Hansen
Stine Andersen
Susanne Meyerhoff

Disse skytter får følgende støtte under
2010:
Træning med landstræneren
Træningslejr i Danmark
Konkurrence i Europa (en WC) efter
præstation.
Ammunitionstest (riffel)
- Elitesatsning: Elite atleter Prioritet 3
(Team Danmark atleter)
Skytten skal have opnået et niveau
som viser at han/hun har stor chance
for at placere sig blandt de 20 bedste
ved WC, EM og VM i det pågældende år.
Skytten skal hvert år indsende en målsætningsplan som beskriver skyttens
målsætninger samt hvordan skytten vil
arbejde for at nå sine mål.

Skytter:
Jesper Kring Mortensen
Michael Nielsen
Steffen Olsen
Per Knudsen

Disse skytter får følgende støtte i 2010:
Træning med landstræneren.
Træningslejr i Danmark (lejre i Italien for
skeet pga., at det er for koldt at træne i
Danmark om vinteren)
Ammunitionstest (riffel)
Konkurrencer efter præstationer.
For udtagelse til elitesatsning ser vi på
en samlet vurdering af i første omgang
resultat i store internationale konkurrencer, udtagelsesskydninger og DM
samt resultatudvikling men også på
målopfyldelse, træningsmængde, kvalitet i træning samt formåen til at leve
som en eliteskytte udfra ovenstående
definition af en elitesatsning.
- Talentudvikling
Skytten skal have opnået en niveau
som viser at han/hun har kapacitet til
at være blandt de 20 bedste juniorer i

Europa, alternativt 50 bedste seniorer i
Verden. Skytten skal træne mindst 12 timer/uge inkl. styrke og konditionstræning. En positiv resultatudvikling er et
plus. Skytten skal arbejde med en målsætningsplan som beskriver skyttens
målsætninger samt hvordan skytten
skal arbejde før at nå sine mål.

Skytter i talentudvikling:
Sidsel Høegsberg
Rikke Kjeldgaard Jensen
Gitte Henriksen
Laura Buch
Stine Nielsen
Alex Møberg
Andreas Liebmann
Jens Rasmussen
Morten Clemmensen
Martin Holmgaard
Martin Raunsmed
Nanna Nielsen

For udtagelse til talentudvikling ser vi
på en samlet bedømmelse af resultater, resultatudvikling, målopfyldelse,
træningsmængde, kvalitet i træningen
samt formåen til at leve som en eliteskytte i henhold til ovenstående definition af en elitesatsning.

(resultater), skyttens målsætninger for
næste år, skyttens udviklingsområder
som teknik, fysik, mental, taktik og kost.
Hvad gør skytten godt og hvad skal
skytten forbedre til næste år for at nå
sine målsætninger. Vi gennemgår planlægningen for næste år og fortæller om
hvad der forventes af skytter i elitesatsning/talentudvikling samt at skytten
fortæller om sine forventninger til elitesatsningen/talentudviklingen.
Elitecenter
For at sikre den daglige træning har
Dansk Skytte Union et elitecenter for
riffel i Århus. Tanken er at udvikle dette
center til også at omfatte en indendørs
bane på 25- og 50 m samt at i fremtiden
tillige at tilknytte pistolskytterne til stedet. På elitecentret skal skytter i elitesatsningen, talentudviklingen og landsholdsgrupperne kunne træne dagligt
med landstræneren. Der vil blive arrangeret en del træningslejre på centret,
men også andre steder i Danmark samt
udenlands. Skytterne i ovenstående
grupper kan dermed vælge om de vil
bo og træne i Århus eller om de vil bo
et andet sted i landet og rejse til Århus
på træningslejr og samlinger.

For at sikre den daglige træning på pistol i 2010-2011 vil vi gennemføre træningslejre med landstræneren i Danmark og udenlands. Landstræneren
skal også træne med skytterne i elitesatsningen på hjemmebanen i mellem træningslejrene, mindst 15 dage/
skytte.
For at sikre den daglige træning på flugt
vil vi arrangere 4-5 udlandslejre på 5-7
dage i løbet af vinter/forår, lejr før VM
samt yderligere 3-4 lejre på hjemmebane. Vi skal også arbejde for at øge
træningstiderne på skydebanerne i
Jetsmark og Århus.
Landstrænere
Vi har i Unionen aftaler med følgende
landstrænere:
Leif-Steinar Rolland, riffel
John Leighton-Dyson, pistol
Pietro Genga, skeet
Mikkel Korneliusen, assisterende riffel
Leif-Steinar arbejder 70 % medens der
øvrige har aftaler efter antal af aktiviteter. Målsætningen er at forhøje Pietro
og John til ca. 40 % aftaler i 2010 og til
ca. 50 % i 2011.

- Landsholdsgrupper/udviklingsgrupper
Ansvarlig for udtagelse til disse grupper er sektionerne.
Individuelle samtaler
Hvert år gennemfører vi en individuel
samtale med skytterne i talentudviklingsprojektet og elitesatsningen samt
med skytter som er aktuelle for en talent- eller elitesatsning. Meningen med
disse samtaler er at gennemgå hver enkelt skyttes status og behov samt informere om planlægningen af elitesatsningen for næste år. Under disse samtaler
gennemgår vi følgende: Skyttens målsætning for året samt opfyldelse heraf
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