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Handleplan for BPI Skydning 
Klubudvikling Status/hvor er vi 

Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fe. 
Eliteidræt? 

Centrale spørgsmål: 
 
Organisation 
Beskriv klubbens 
organisation, der 
synliggør klubbens 
ledelse og 
ansvarsområder 
(vedlæg evt. 
organisationsdiagram) 
Husk: Navn + 
funktionsbeskrivelse på 
talentansvarlig 
 
Økonomi (budgetter i 
hovedtal) 
Vedlæg overordnet 
økonomi og særskilt 
økonomi for 
talentudvikling 
 
Strategi 
Beskriv klubbens elite- 
og 
talentudviklingsstrategi 
(vedlæg evt. elite- og 
talentudviklingspolitik) 

År 1   
 
 
 
 
 
 

  

År 2    
 
 
 

 

År 3 
 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4  [valgfri]   
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Trænerressourcer 
BPI Skydning 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger   
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål 
 
Hvilket 
uddannelsesniveau har 
trænerne med ansvar 
for klubbens 
talentudvikling? 
 
Hvilke handlinger 
gennemføres hvornår 
for at sikre at den 
fornødne uddannelse af 
klubbens talenttrænere 
i 2012-2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 1 
1 Diplomtræner (+ C-licens) 
3 Træner 1+2+3 
1 Træner 1+2 
3 Hjælpetrænere 
 

Arbejder på at finde 1-2 
hjælpetrænere mere, samt 
motivere nuværende 
hjælpetrænere til en 
overbygning 

   

År 2 
1 Diplomtræner (+ C-licens) 
3 Træner 1+2+3 
1 Træner 1+2 
3 Hjælpetrænere 
 

Målet er at 2 hjælpe trænere 
skal opgraderes til ”træner 
1+2” 

Tilmelding ved DskyU   

År 3 
1 Diplomtræner (+ C-licens) 
3 Træner 1+2+3 
3 Træner 1+2 
3 Hjælpetrænere 
 

Målet er at min. 1 træner 
bliver opdrageret til ”træner 3” 

Tilmelding ved DskyU   

År 4 
1 Diplomtræner (+ C-licens) 
4 Træner 1+2+3 
2 Træner 1+2 
3 Hjælpetrænere 
 

 Evt. en træner på 
Diplomtræner udd. 

 Løbende nye 
hjælpeinstruktørere 

 1-2 trænerere på ”Træner 
1+2” 

 

[valgfri]   
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Implementering af 
Aldersrelateret  
Træningskoncept 
Præpubertet:  
Pubertet: 
Post-pubertet: 
(antal træningspas og timer pr.uge) 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål: 
Udbyder klubben 
træningsmængder 
svarende til ATK 
anbefalinger? 
 
Gennemføres træningen 
i overensstemmelse med 
principperne i det 
idrætsspecifikke ATK? 

År 1 
ATK endnu ikke udkommet 
 
Arbejder er ATK på 
talentcenter 
 

Begynde at implementere 
ATK når den udkommer 

   

År 2 
 
 
 
 
 

Arbejde målrettet med ATK 
for øvede børne og 
ungdomsskytter. 

Interne uddannelse af 
trænere på alle niveauer 

  

År 3 
 
 
 
 
 

Arbejde målrette med ATK for 
alle børne og 
ungdomsskytter. 

Interne uddannelse af 
trænere på alle niveauer 

  

År 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATK er 100% implementeret i 
klubben, alle arbejde frem 
efter denne. 

[valgfri]   
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Faciliteter 
BPI Skydning 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål 
 
Har talenterne 
tilstrækkelig adgang til 
passende 
træningsfaciliteter på 
optimale 
træningstidspunkter ift. 
en samenhængende 
hverdag? 
 
 
 

År 1 
Generelle åbeningstider man 
og ons fra 18-21, derudover 
har alle talentskytter fri 
adgang til centeret.  
 
Indhentning af tilbud på 
tilbygning af indendørs 50m 
bane. 
 
Generelt gode 
træningsforhold 

1 månedtlig træning for de 
bedste børn/ungdoms skytter 
om f.eks lørdagen. 
 
 

 Skytter der er på vej mod 
talent gruppen begynder at 
træne med om torsdagen for 
at skabe en mere flydende 
overgang.  

 

År 2 
 
 
Generelt gode 
træningsforhold 

Mulighed for at træning 3 
gange ugentligt for talent 
fulde børne skytter. 
 
Arbejde med finasering og 
byggetilladelse mv. for 
udvigelses projekt  

   

År 3 
 
Generelt gode 
træningsforhold 
 
 
 

Påbegynde udvigelses projekt [valgfri]   

År 4 
 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   
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Adgang og anvendelse 
af supportfunktioner:  
a.Sportsmedicinsk behandling 

b. Fysisk træning 
c. Sportspsykologisk træning 
d. Sportsernæring 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

 
 
Centrale spørgsmål: 
 
Modtager atleterne 
ekspertbistand inden for 
ovennævnte 
ekspertområder? 
Beskriv omfang /indhold 
 
 
Har trænerne 
samarbejde med 
eksperter inden for 
ovennævnte områder? 

År 1 
Klubben benytter sig pt 
ikke af tilbud. 
 
 
 
 

Ønsker at få etableret kontakt 
til supportfunktioner 

   

År 2 
Trængende udøvere 
benytter support funktion 
 
 
 
 

    

År 3 
Trængende udøvere 
benytter support funktion 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4 
Trængende udøvere 
benytter support funktion 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   
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Deltagelse i samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner/skole 
kommune og klubber 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der 
arbejdes videre med 
eksisterende og/eller nye 
målsætninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, 
der ønskes udført 
fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man 
er på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål: 
 
Hvordan koordineres 
talenttræningen med uddannelses-
institutionerne/skoler? 
 
Indgår klubben i kommunens 
morgentræningenstilbud? 
 
Indgår klubben med talenter i 
kommunens talentcenter?  
 
 
Indgår klubben i Fredericia 
Eliteidræts videndeling med ledere 
og trænere på tværs af klubber? 
 
Har klubben samarbejde med 
øvrige lokale klubber inden for 
egen idrætsgren om 
talentudvikling? 
  
Hvordan definerer klubben et 

År 1 
Pt. ingen tilknyttet 
Pt. ingen samarbjde 
med andre klubber i 
kommunen. 
 
 
 

Ønsker at opstarte 
samarbjde med talent 
center i anden elite 
kommune. 

   

År 2 
Min. 1 skytte tilknyttet 
talentcenter 
 
 
 
 

    

År 3 
Min. 2 skytter tilknyttet  
 
Min. 2 skytter tilknyttet 
morgentræning 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   



 7 

Deltagelse i samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner/skole 
kommune og klubber 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der 
arbejdes videre med 
eksisterende og/eller nye 
målsætninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, 
der ønskes udført 
fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man 
er på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

talent?  
 

 


