Målsætning

En vigtig ting at have klart for sig ved udtagelser er målsætning. Hvad er vores mål med vores elitesatsning?
Hvor langt vil vi nå med vores atleter? Hvad er vores målsætning på det respektive mesterskab?
Dansk Skytte Unions målsætning i 2021 er at vinde medalje ved OL i Tokyo samt at vinde individuel medalje
og holdmedalje ved EM. DIF og Team Danmark er også meget tydelige her, når det gælder både EM og OL,
det er medaljer vi går efter.
Disse målsætninger arbejder Tore og jeg benhårdt for, at vi skal lykkes med, og derfor var det også en
selvfølge, at Jesper Hansen skal skyde EM. Dels for at øge chancen for at opfylde vores og Team Danmarks
målsætning om at vinde medaljer ved EM, men også for at få den bedste forberedelse frem mod OL i
Tokyo, hvor målsætningen ligeledes er medalje.

Vores filosofi

For at blive bedst i verden, er man nødt til at være forberedt. I år 2021 bliver man ikke verdensmester ved
kun at være et skydetalent. Du er nødt til at have skydetalent og træne benhårdt for at blive den bedste i
verden. Først opbygger vi fysikken for at kunne træne meget teknik og for ikke at få skader samt for at have
nok energi til at træne meget teknik. Derefter opbygger vi teknikken, da det er den, der er vigtigst for
chancen til at vinde VM/OL. Til sidst arbejder vi på det mentale for at vinde de sidste point, som gør, at
atleten kommer i VM/OL-finalen og til slut vinder medalje. For at lykkes med alt dette kræves meget
træning med høj kvalitet, og dette er noget, som vi hele tiden uddanner og taler med vores atleter om. Step
by step lægger vi mere træning på, og step by step forventer vi også bedre tilbagemeldinger for at kunne
hjælpe atleterne i deres udvikling.
Denne filosofi arbejder Tore og jeg benhårdt med, og det er netop her, vores fokus skal være, for at det er
bæredygtigt. Vi har prioriteret resurserne sådan, at vi udover at arbejde med at løfte hver enkelt atlets
egenskaber og kundskaber ift. at blive den bedste i verden, også arbejder med at løfte trænerne på vores
udviklingscentre i København og Aalborg samt juniorlandstræneren og nogle af de øvrige trænere, der
findes i eliteatleternes/talenternes omgivelser. Alt sammen med det formål, at alle trænere har kendskab
til og følger step by step/ATK-konceptet, så de kan bidrage til at give atleter og talenter de bedste
forudsætninger for at blive de bedste i verden. En junior skal for eksempel ikke træne som en senior, og en
nybegynder skal ikke træne som en junior, der har trænet i flere år. Vi udvikler vores atleter step for step.
Step for step mere træning, step for step bedre kvalitet, step for step flere værktøjer. Den vigtigste
egenskab, vi kan lære vores atleter, er træning, og vi skal introducere træning og vigtigheden af den så
tidlig som muligt Og vi skal give atleterne værktøj, som de kan bruge til at løfte sig resultatmæssigt.
Når en atlet bliver Team Danmark-atlet
Det mest optimale er, hvis atleterne kan bo i København og træne med Tore hver dag, da det er her Tore
har sin base. Men er atleten ikke klar til det, er alternativet, at atleten kommer til Tore i København så
meget som muligt og derimellem giver feedback på sin træning til Tore. Tore rejser desuden også til
Aalborg en gang i måneden og træner med atleterne der, så tilsammen gør det, at han kan følge med og
hurtigt hjælpe atleten i den bedste retning for at sikre udviklingen.
Verdens bedste atleter er i dag fuldtidsprofessionelle, og det skal vi imødekomme på en smart måde, hvis vi
skal bevare vores plads blandt de bedste i verden. En måde at gøre det på er at få atleternes arbejdstid sat

ned for at satse på deres skydning. De fleste atleter i elitegruppen arbejder i dag ikke fuldtid, og blandt de
bedste (verdensklasseatleterne og nogle eliteatleter) arbejder de kun nogle få timer pr. uge og alternativt
kun en-to måneder om året. Det gør de, fordi det er det, som kræves, hvis man skal blive bedst i verden i
dag. Det er et valg, man er nødt til at træffe som atlet. Ønsker jeg blive bedst i verden, eller ønsker jeg at
tjene penge? Vi bestemmer alle over vores eget liv, og det er kun atleten, som kan træffe det valg. Hvis
atleten træffer valget, at han vil satse fuldt på sin skydning, så hjælper Dansk Skytte Union og Team
Danmark så godt de kan økonomisk med støtte til konkurrencer, lejre, ammunition med mere, og desto
bedre atleten bliver, så er der også mulighed for individuel økonomisk støtte. Lige nu har vi fem atleter i
elitesatsningen, der får individuel støtte hver måned fra unionen/Team Danmark, så de kan satse 100 % på
deres skydekarriere. Samtlige af disse atleter valgte selv at arbejde mindre, inden de fik individuel støtte.

Udtagelser til mesterskaber

Når vi udtager til mesterskaber som EM og VM følger vi unionens udtagelsesregler. Disse kan I finde her:
http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/elite-2020-udtagelsesregler-25m-50m-skeet-trap2021.pdf
Her kan I læse hvad udtagelsen begrundes på:
2b. Realistisk top 15-niveau:
Atleten skal have en god realistisk chance for at placere sig i top 15 ved EM. Det er en samlet bedømmelse
af nedenstående punkter, som ligger til grund for udtagelse:
• Resultater fra VM, EM, European Games, World cup og ISSF godkendte GP-konkurrencer.
• Resultater fra vurderingskonkurrencer (tidligere udtagelsesskydninger)
• Resultater fra internationale konkurrencer som ikke er listet i det første punkt. (På ISSF’s og ESC’s
kalender).
• Atletens udviklingskurve. (Resultat samt udvikling fysisk, teknisk, taktisk og mentalt).
• Ranglisteresultater i juniorklasse.
• Ambitionsniveau, satsningsgrad og træningsbaggrund.
• Senioratleter, som ikke indgår i Team Danmarks elitegruppe, skal have konkurreret ved DM samt
ved mindst én international konkurrence på ISSF’s og/eller ESC’s kalender i udtagelsesperioden fra
1. april 2020 og frem til udtagelsen) for at kunne blive udtaget.
2c. Der kan udtages et hold, hvis der er realistisk chance for en medalje. Holdet udtages på baggrund af
punkterne i 2b.
Det er muligt for sportschefen og landstræneren i samarbejde med elite- og talentudviklingsformanden, at
afvige fra gældende regelsæt for senioratleter fx, hvis det vurderes vigtigt for atletens langsigtede udvikling
at atleten bliver/ikke bliver udtaget.
Udtagelser til EM 2021:
Baseret på ovenstående udtagelsesregler og vores målsætning udtager vi følgende hold til EM i Osijek:
Jesper Hansen udtages som realistisk top 15 (og medaljekandidat), da han har vundet World Cup i New
Delhi og sølv ved World Cup i Kairo i år. Desuden er han lige nu nr. 1 på verdensranglisten.

Emil Petersen og Mikkel Petersen udtages som holdatleter, da vi har en god chance for at vinde medalje
for hold ved EM.
Da vi i skeet kun har haft en vurderingskonkurrence i 2021 samt kun to øvrige resultater indenfor
udtagelsesperioden fra den 1. april 2020 (udtagelseskonkurrence/GP i Aarhus og DM i 2020), så har
ambitionsniveau, satsningsgrad og træningsbaggrund haft en stor rolle i udtagelsen til EM. Her er Mikkel en
atlet, som satser benhårdt på at udvikle sig og blive bedst i verden, ligesom Emil også laver en rigtig god
satsning, samtidig med at han også skød 121 træffere til vurderingsstævnet i København. Derudover har
han på de tre konkurrencer i 2020-2021 resultatmæssigt været stabil.
Danske resultater fra udtagelsesperioden fra 1. april 2020 til udtagelsen den 18. april 2021
Atlet
Jesper Hansen
Emil Petersen
Mikkel Petersen
Johan Birklykke

Udtagelse/Århus GP
2020
124
119
117
114

DM København 2020
121
119
120
118

Vurderingskonkurrence
København 2021
122
121
118
122

Total
367
359
355
354

Grunden til at vi ved udtagelse af seniorer til EM kun ser på vurderingsstævner (tidligere
udtagelsesskydninger), DM og internationale konkurrencer er, at det er her, vi har kan sikre, at alle regler
(duernes indstillinger, hoftemarkering mm.) efterleves. Desuden skal vi sikre, at de stævner vi ser på, er de
stævner, hvor de bedste er til stede, så de skyder mod hinanden. Med afsæt i vores målsætning og vores
ATK-koncept skal senioratleter vise, at de kan præstere under pres, når de er oppe mod de bedste for at
blive udtaget. Derfor er der krav til, hvilke stævner der indgår i vurderingen, når vi udtager til et
internationalt mesterskab. For juniorer der er på lavere udviklingstrin, hvor det i højere grad handler om at
få skudt nogle konkurrencer, kan øvrige rangslistestævner indgå som en del af den samlede vurdering, fordi
det er dette udviklingstrin, de er på.
Internationale resultater fra udtagelsesperioden 1. april 2020 til udtagelsen den 18. april 2021
Atlet
Jesper Hansen
Mikkel Petersen

World cup Cairo
121
-

World cup New Dehli
121
117

Johan og Emil har valgt ikke at deltage ved World Cup i New Delhi. World Cup i Kairo var kun Jesper udtaget
til, da vi der testede OL-setuppet.
Øvrigt
Nedenstående har ikke været en del af udtagelsen, men jeg giver jer denne information, da jeg som
sportschef ved flere tilfælde har fået kommentarer om, at Johan er en stærkere skytte internationalt end
Mikkel. Til det har jeg altid svaret, at jeg ser dem som meget lige, hvilket også er det, som statistikken viser
mig.

I tabellen ”Bedste resultat på VM, World Cup, Junior-World Cup og EM” er der et resultat med fra JWC (da
det er den eneste JWC, de begge skudt) to resultater fra VM og EM samt tre resultater fra World Cup, da
der er flere WC end EM og VM på et år. Når det gælder World Cup, har Johan dog kun skudt tre styk, men
når det gælder EM, har Mikkel kun skudt to styk, så det giver det samme for dem begge.
Bedste resultat på VM, World Cup, Junior-World Cup og EM
VM
VM
WC
WC
Emil Petersen
119
119
122
121
Mikkel Petersen
119
116
121
120
Johan Birklykke
117
115
118
117

WC
120
117
116

JWC
120
120
117

EM
120
113
120

Resultat på VM, World cup, Junior World cup og EM, hvor Mikkel og Johan begge
har deltaget
VM
VM
VM
WC Al Ain
JWC Suhl
EM
EM
2018
2017
2014
2019
2016
2018
2017
Emil Petersen
113
119
115
120
119
117
Mikkel
Petersen
119
116
106
120
120
113
113
Johan
Birklykke
109
117
109
118
117
113
119

EM
119
113
119

Total
Total uden Al Ain
703
807

687

802

684

Her kan man se, at hvis man kigger på konkurrencer, som Johan og Mikkel har skudt, så er Mikkel foran
med nogle træffere. Hvis man kigger på deres bedste resultater, så er de helt lige. Samtidig er Emil klart
foran dem begge i begge tabeller. Dette er altså kun som information og ikke en del af udtagelsen.

Med venlig hilsen
Linda Andersson
Sportschef
Dansk Skytte Union
Tlf.: +4521665013
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960
939
939

