Spørgsmål
Kan
verdensklasseatleter1
opnå bedre vilkår end
andre skytter?

Kan andre atleter end
verdensklasseatleter
opnå særlige
individuelle forhold?
Er der skytter, der har
fået støtte, som andre
ikke har fået.
Rejser sportschefen
nogle gange alene til
konkurrencer eller
træningslejre med en
eller flere atleter?
Har sportschefen
fungeret som træner
for en eller flere
skytter i perioder?
På hvilken baggrund
udtages skytter til
internationale
mesterskaber2?
Kan skytter påvirke en
udtagelse til et
internationalt
mesterskab?
Er det nogle gange
blevet besluttet at
udtage skytter i
samme disciplin til
forskellige sportslige
aktiviteter?
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Svar
Ja. På baggrund af skyttens resultater og position som verdensklasseatlet,
prioriteres skytten i første række, når det kommer til konkurrenceoplæg og
støtte. Vi prioriterer, at de skytter, som har størst mulighed for at vinde en
medalje, har de forudsætninger, som skytten behøver for at kunne præstere.
Det kan fx være:
• Enkeltværelse
• Tidligere afrejse forud for en konkurrence
• Prioritering af træner på skydebanen, hvis andre skytter skyder
samtidigt
• Økonomisk støtte
Ja. På baggrund af en individuel helhedsvurdering af deres resultater,
atletindplacering, alder og behov er der flere atleter, der har fået ekstra støtte
for at optimere deres præstation forud for eller ved et mesterskab.
Ja. Det er sket mange gange. Ressourcerne investeres efter, hvilke behov
skytterne har. Jo højere resultatniveau og- potentiale skytten har, des mere
prioriteres man som atlet. Men også bruttogruppeatleter har fået særlig støtte,
når det har været nødvendigt for at de kunne satse.
Ja. I 2013 havde vi ingen landstræner i skeet, da han valgte at stoppe. Vi søgte
med lys og lygte uden held. Til sidst besluttede vi at fortsætte uden, men med
støtte fra landsholdets mentale rådgiver, for ikke at tabe sportslige muligheder
på gulvet.
Ja. Når der ikke er/har været en træner, eller når træneren udfører opgaver
med andre atleter, assisterer sportschefen, hvor hun kan. Det er gennem tiden
sket i både pistol, flugt og riffel. På nuværende tidspunkt, hvor der mangler en
landstræner i riffel, er det sportschefen, der driver aktiviteterne frem til en ny
landstræner, er ansat.
Det sker ud fra de til enhver tid gældende udtagelsesregler. Udtagelsen
fortages af sportschef og landstræner i forening for at sikre, at alle sportslige
perspektiver er belyst. Udtagelseskriterierne er i øvrigt udarbejdet i samvirke
mellem sportschefen og de tre sektioner, som har de olympiske discipliner
(pistol, riffel og flugt).
Nej. Udtagelserne foretages af de respektive landstrænere og sportschefen, på
baggrund af udtagelseskriterierne og de fælles målsætninger med Team
Danmark.
Ja. Vi har enkelte gange udtaget skytter til forskellige World Cup stævner,
baseret på en faglig vurdering af, hvad der er bedst for den enkelte skytte.
Dette for at give alle skytter de bedste muligheder for at præstere, og fordi vi
udtager ud fra en helhedsvurdering af resultatperspektiv og
udviklingspotentiale.

En verdensklasseatlet er en altet der har præsteret i top-8 ved VM eller OL. Se mere her: https://www.teamdanmark.dk/omos/saadan-stoetter-vi
2 EM, VM eller OL

Kan skytter være et
forstyrrende element
for hinandens
forberedelser

Er alle skytter gode
venner på og udenfor
skydebanen?
Hvorfor benytter vi
ikke alle ledige
pladser og arbejder
ud fra et realistisk top
15 resultat som
niveau for at blive
udtaget til et
mesterskab?
Er det ikke bedre at
benytte alle pladser
ved mesterskaberne
hver gang?

Hvorfor er der ikke
gjort mere for at
udvikle f.eks. OL Trap,
25m Pistol osv.?

Ja. Vi har gentagne gange oplevet, at især skytter med begrænset international
erfaring og på lavere internationalt niveau, kan være en forstyrrende faktor for
de mere rutinerede skytter på et højere internationalt niveau. Ikke som en
bevidst handling eller fordi de ønsker at forstyrrer, men fordi alder og erfaring
gør en forskel. Derfor arbejdes der med at skabe forhold, som kan tilgodese
begge parter – med verdensklasseskytter som førsteprioritet.
Nej. Som i ethvert andet fællesskab er alle ikke nødvendigvis lige gode venner.
Det er imidlertid vores forventning – og det fortæller vi skytterne direkte – at
de skal behandle hinanden respektfuldt.
Niveauet for at blive udtaget til EM/VM, er et realistisk top 15 resultat, da
deltagelse ved EM og VM først og fremmest handler om at præstere og vinde
finalepladser og medaljer til Danmark. Vores erfaring er, at det er det rette
niveau for at deltage i et mesterskab og kunne gøre sig forhåbninger om at
præstere i toppen. Vores bedste skytter skal have de bedst mulige
forudsætninger for at vinde medaljer, og det løfter samtidigt skytterne mentalt
når de ved, at alle på holdet er der for at skabe resultater helt i top.
Ved et mesterskab skal man have det rette sportslige niveau, for at kunne
præstere på højeste internationale niveau, men i dag har vi ikke nok skytter
med dette potentiale, til at kunne stille med et fuldt hold ved hvert mesterskab.
Sender vi skytter afsted uden det rette niveau eller som ikke er helt klar, er der
risiko for, at skytten mister modet, da et mesterskab nemt kan blive for stor en
opgave. Al talentforskning viser, at det der bedst fremmer en langsigtet
udvikling er, at atleten blive udtaget, når atleten er parat til opgaven. I
forskningen ses det desuden tydeligt, at de atleter, som har det alt for nemt
med at blive udtaget, ofte stopper i en tidlig alder/tidligt i en karriere. At skyde
på landsholdet skal være noget, man kæmper lidt for. Det giver motivation i
træningen.
Team Danmark prioriterer økonomi og øvrige ressourcer fra toppen – de bedste
atleter får mest. Lige nu er vores bedste medaljemuligheder i riffel, pistol 10m
og skeet. Her er skytterne på højt niveau, og de satser benhårdt for at
være/blive iblandt de bedste i verden. For at sikre at disse skytter får mulighed
for at deltage i kampen om medaljer, prioriterer vi ressourcerne til dem først.
Det gør vi helt i tråd med retningslinjerne og for at sikre muligheden for top-8
placeringer og medaljer og for at sikre den forsatte økonomiske støtte til
elitearbejdet fra Team Danmark. Hvis mængden af ressourcer var større, ville
der også være mulighed for at øge støtten til andre discipliner med skytter, som
er parate til at investere alt hvad der skal til, for at opnår resultater i Top-8 ved
VM og OL.

