Pistolsektionens ISSF handleplan 2016 - 2020
Bilag:

a.
b.
c.
d.

Vision:

At ISSF pistolskydning udvikles på faglighed, antal aktive skytter og
sportslig niveau, gennem en høj kvalitet på træning og konkurrencer.

Pistolsektionens organisation
Regler for rangliste
Projektbeskrivelse 10m – 50m mesterskabsgruppe og Juniorlandshold
Projektbeskrivelse 25m mesterskabsgruppe og juniorlandshold

Ansvarsområder
DM 10 og 15m samt DK turneringer vinter:
DM 25m samt DK turneringer sommer:
Rangliste og kalender:
Hjemmeside:
Udviklingsprojekter:

Allan Borg
Kristen Trap
Kristen Trap
Claus Øster Jørgensen
Kristen Trap

Delmål 2016:
- At kommunikationen mellem foreninger og pistolsektionen bliver udbygget via hjemmeside og
information direkte til forbund og foreninger, der har pistolskydning på programmet.
- Ved regelsæt og en forbedret kommunikation, at skabe forståelse for langtidsplanlægning ift. års
hjul mm. (Se bilag a)
- Ved INFO møder ude i Forbundene for at fremme forståelsen for ”den røde tråd” og få afstemt
forbundenes direkte rolle i udviklingen af ISSF pistolskydning.

Handleplan for Udvikling 2016-2017
Udviklingsområder:
Der skal udvikles på følgende områder:
1.Udvikling i det videre arbejde inden for ”Juniorlandshold” og ”Mesterskabsgruppen”
2. Få tilknyttet/fastholde pistoltrænere til projekt ”mesterskabsgruppe” og ”juniorlandshold” på
3. Arbejde for et miljø i klubberne, der fastholder og udvikler skytterne. Inspirerer klubbtræner til at
gennemgå træneruddannelser (Træner 1 og 2)
4. 2-3 nye skytter i juniorlandsholdet..
Delmål 2016:

At vinde en medalje, samt stille med et juniorhold på 10 m til Nordisk
Juniormesterskab i Sverige.

Projekt Juniorlandshold og Mesterskabsgruppe 10 m og 50 m.
Vision:
Målgrupper:

At fastholde skytterne og udvikle skytternes kapacitet igennem træning, tester
samt stævner i ind- og udland.
Juniorlandholdet består af skytter mellem 14 og 20 år. Mesterskabsgruppe skytter
fra 21 års alder som ikke er involveret i elite grupperne, men vil arbejde for nå
elitegruppen.

Handling:

Træningslejr og konkurrencer enligt landsholds- og individuelle udviklingsplaner.

.

Projekt Juniorlandshold og Mesterskabsgruppe 25m
Vision:
Mål:
Handling:

At udvikle skytternes kapacitet igennem træning, tester samt stævner i ind- og
udland.
At i 2016 at opstarte projektet i sommersæson 2016 for begge grupper samt arbejde for at få kvalificerede trænere til projekterne.
Planlægge og gennemfører et projekt på weekendsamlinger i sommersæson 2016 (

Handleplan for Stævne og turneringsområdet
Vision:
At fastholde og udvikle stævne og turneringsområdet inden for ISSF discipliner.
Mål 2016 -2020:
- At udbygge samarbejdet med DGI med henblik på at fremme baneskydning inden for ISSF
- At fortsætte arbejdet med udvikling af turneringer i alle discipliner
- At sikre en professionel planlægning, gennemførelse og evaluering af Unionens Danmarksmesterskaber i ISSF discipliner.
Delmål i 2016:
- Planlægge sæsonen sommer 2016 samt vinter 2016/2017.
- Sikrer at en god niveau på sektionens DM, udtagelsesskydninger og ranglistestævner.
- Ved regelsæt og en forbedret kommunikation, at skabe forståelse for langtidsplanlægning ift. års
hjul mm. (Se bilag a)
Handling:
- Fremadrettet planlægning af DM og DK-turneringer (Se bilag a) samt
- Gennemførelse af DM´r på ISSF discipliner på internationalt niveau.

