Strategi for DPF´s Eliteudvalg
2019 - 2020

Strategisk spor: Talentudvikling
Vi vil skabe træningsmiljøer, hvor vores talenter får de bedst mulige betingelser for at nå deres fulde potentiale og i sidste ende nå
internationalt eliteniveau.

Et sådant træningsmiljø skal favne, at det for et bredt udsnit af spillere i junior- og talenttruppen er muligt at nå eliteniveau i deres
trupper.
Vi har skabt et solidt grundlag med landstræner og flere forskellige bruttotrupper i forhold til køn og alder. Vi vil fremover tilknytte
flere trænere, samt tilføje nye træningsmetoder som en del af at hæve niveauet for vores bedste spillere.
Vi vil skabe stærke træningsfællesskaber rundt i landet, som skal understøtte udviklingen af vores talenter. Tilknytningen af flere
trænere til vores trupper samt til træningsfællesskaberne vil kræve en højere faglighed på trænersiden, og derfor et øget fokus på
etablering af bedre træneruddannelser.

Desuden vil vi styrke vores talenters niveau med en passende opbygning af vores turneringsstruktur.
Denne struktur skal sikre at vores talenter får de rette udfordringer og skaber motivation til løbende udvikling. Vi vil sikre, at vi
højner vores bundniveau og samtidig skaber optimale betingelser, for at opnå vores opsatte resultatmål for de internationale
turneringer vi deltager i.

Organisationsændring

Eliteudvalget har med stor succes kommet til mange fine resultater de sidste 10 år. For at komme et skridt
videre og måske ikke kun fastholde men også øge vores resultater, skal der helt sikkert nytænkning til.
Med opstart af den nye strategi med nye roller og ansvarsområder, er tiden inden til organisationsændringer
i Eliteudvalget.

Udover organisationsændringer, skal der også ses på fornyelse af præmisserne for spillerne og
træningssamlingers forløb.
Der skal desuden laves en ny fordeling af eliteudvalgets økonomiske ressourcer.
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Organisationsændring 2019

▪ Eliteudvalget skal udpege en eller to personer fra udvalget som kontaktpersoner til kraftcentret.
▪ Eliteudvalget skal udpege en person fra udvalget som kontaktperson til udvikling og afholdelse af
træneruddannelsen.
▪ Eliteudvalget skal udpege en person fra udvalget som kontaktperson til landstræneren

Eliteudvalgs Aktiviteter

▪ Scout træning med mindst 3 hjælpetrænere
▪ To årlige weekend træningssamlinger for A trupperne med mindst 4 hjælpetrænere til rådighed
planlægges af Eliteudvalget og landstræneren
▪ Junior og talent træningssamlinger planlægges af kraftcenter træneren

▪ Veteran træningssamlinger planlægges af den veterantrupansvarlige

Eliteudvalgs Aktivitets datoer

▪

Scout træning med mindst 3 hjælpetrænere: 12. januar og 13. januar 2019

▪

Hele weekend træningssamlinger med udtagelse for A trupperne Kvinder og Mænd med mindst 4
hjælpetrænere: 23. og 24. februar 2019

▪

Hele weekend træningssamlinger med udtagelse for A trupperne Kvinder og Mænd med mindst 4

hjælpetrænere: 8. og 9. juni 2019
▪

Junior og talent træningssamlinger: dato ?

▪

Veteran træningssamlinger: dato ?

Præmisser for senior og veteran trupperne samt spillere
tilknyttet forbundets kraftcentre
■

Accept af Eliteudvalgets forventningsbrev, samt forbundets
reglementer og politikker.

■

Rapporter egen træning, samt udarbejdelse af spillerprofil.

■

Fremlæggelse af træningsplan I forbindelse med optimering af
forberedelse og træning frem til forestående landsholdsopgaver for
udtagene landshold.

■

Accept af, at der kan ske ændringer i trupperne i løbet af året.

■

Spille i de konstellationer, der er valgt af landstræneren eller EU til de
udvalgte turneringer.
■

■

Deltage i træningssamlinger ud fra aktivitets kalender.

■

Deltage i mindst 4 ranglisteturneringer eller internationale
turneringer efter eget valg i tidsrummet fra den første til den sidste
samling

■

■

Egenbetaling på kr. 1200 pr. gang for deltagelse I mesterskaber og
internationale landsholdsopgaver, der genererer Club 100 point. (I
tilfælde af at arrangementet foregår på dansk grund, dog kun kr.
600,-)

■

Man skal underlægge sig DPF’s sponsoraftaler.

■

Fungere som rollemodeller.

■

Udlevereret landsholdstøj skal leveres tilbage senest 14 dage efter
hjemkomst, ellers sendes en faktura til betaling.

Deltage i turneringer, som er udstukket af landstræneren eller EU.

Rapporter hvilke ranglisteturneringer, man påtænker at deltage i.

Økonomi
EU’s aktivitetsbudget
EU Møder
Rejser og ophold - indland EU
Talent truppen
Talent udvikling Junior
Strategiske spor: Talentudvikling/kraftcenter
Udenlanske turneringer
Træningssamlinger A-truppen
Veteran truppen
Landstræner rejseudgifter EU
Landstræner
Nations veteraner
Scout træning
I alt

2018

2019

2.000.4.000.10.000.20.000.-

2.000.4.000.-

25.000.25.000.15.000.16.000.65.000.19.000.-

50.000.30.000.50.000.10.000.15.000.50.000.20.000.20.000.-

201.000,-

251.000,-

Udtagelseskriterier for alle trupperne
Eliteudvalget arbejder med 4 kriterier for udtagelse til landsholdstrupperne samt til landsholdet.

Disse kriterier er her nævnt i vilkårlig rækkefølge:
■

International erfaring

■

Personlige egenskaber

■

Resultater fra ranglisterne

■

Roller (Indlægger, Midterspiller, Skytte)

Eliteudvalgsopgaver
■

Være budgetansvarlig

■

Deltage i Eliteudvalgsmøder.

■

■

■

Tilrettelægge træningssamlinger samt deltagelse i samlingerne

■

Hjælpe klubberne med elitearbejde og udarbejde træningsmateriale

■

Finde relevante internationale turneringer i samarbejde med
landstræneren

■

Udarbejde udtagelseskriterier for udtagelse af spillere til
landsholdstrupperne i samarbejde med landstræneren

■

Vedligeholde strategi / handlingsplan

■

Planlægge Scout træning

Udvælge træner og kontaktpersoner til kraftcentre.
Udarbejde præmisser for kraftcentre.

■

Udarbejde landstræneropgaver.

■

Udtage coaches

■

Kvalitetssikre træneruddannelse

Udvælge landstræner (udarbejdelse af kontrakt og ansættelsen
af landstrænerne varetages af Forretningsudvalget).

■

■

■

Udtage delegationschef, til internationale opgaver, hvor der ikke
afholdes kongres
Udarbejde forløb for årets eliteaktiviteter

Landstræneropgaver
■

Træningssamlinger

■

Udarbejde træningssessioner

■

Praktiske opgaver

■

Planlægge relevante ind - og udenlandske turneringer

■

Finde relevante internationale turneringer i samarbejde med Eliteudvalget

■

Udtage landshold

■

Udtage A-trupper hvert år i samarbejde med EU

■

Støtte og vejlede spillerne

■

Fungere som coach ved internationale landsholdsopgaver

■

Rapportere til Eliteudvalget

■

Registrere Club 100 point og indrapportere dem til forbundet.

Kraftcenter træner opgaver

■

Være budgetansvarlig

■

Udtagelse af junior landshold

■

Forestå træningssamlinger

■

Udtagelse af talenttruppen

■

Udarbejde træningssessioner

■

Fungere som coach ved international landsholdsopgaver

■

Praktiske opgaver

■

Arbejde på af få tættere forhold til klubberne i forhold til

■

Planlægge relevante turneringer

■

Finde relevante internationale turneringer i samarbejde med

rekruttering af talent spillere
■

eliteudvalget
■

Deltage scout træning

■

Udtagelse af U23 landshold

Udbygge det gode samarbejde mellem EU og spillere, forældre

og klubber
■

Arbejde med aldersrelateret træning

Veteransopgaver
Nedenstående veteranstruppens opgaver er hele Eliteudvalgets ansvar.

■

Være budgetansvarlig

■

Udtagelse af Veterantruppen

■

Informere truppens spillere om præmisserne for landshold

■

Tilrettelægge træningssamlinger

■

Praktiske opgaver

■

Planlægge relevante internationale turneringer i samarbejde med Eliteudvalget

■

Udtage landshold

■

Fungere som coach ved internationale landsholdsopgaver

