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Formål

DDBU Talent- og Elitecentre etableres i en sammenhæng mellem DIF Strategiplanen 2018-2021 
(Spor 2) og DDBU Talent- og Elitestrategiplan.

Det enkelte Talent- og Elitecenter er et samarbejde mellem DDBU og en klub, hvor formålet er at 
skabe sportslig udvikling og struktureret talent- og elitearbejde. Samarbejdet sker efter unionens 
talent- og eliteplansstrategi, samt efter mulighederne for at skabe talenter i dansk billard, som kan 
overgå fra talentsatsning til vores elitesatsning.

Ambitionen med Talent- og Elitecentre i DDBU er, at sikre en optimering af udviklingsmiljø for vores 
talent- og elitespillere i en national kontekst. Samt sikre, at vi laver en anderledes, kvalitativ og 
effektiv rekruttering på talentmasse, og sikre en koordinerende og styret indsats på talent- og 
elitearbejde.



Målgruppe

Talent- og Elitecenter Grøndal er for 3-bande carambole. Dette etableres som det første i 2018. Det 
skal bruges til talentspillere og elitespillere, og skal støtte op om unionens fokus og arbejde med 
talenter og elitespillere. Talent- og Elitecenter Grøndal skal støtte op om træning, instruktion, 
udviklingsforløb og samlinger.

Talent- og Elitecenter Odense er placeret i Bristol Odense. Det henvender sig til den internationale 
disciplin Pool, og indgår også som centre for Keglebillard. Dette etableres i 2019. (Keglebillard 
muligvis i 2. halvår 2018). Det skal bruges til talentspillere og elitespillere inden for de to omtalte 
billard discipliner. Talent- og Elitecenter Odense får til rolle at være nationalt talent- og elitecenter, 
og vil også være et regionalt træningsmiljø på Fyn. Det skal støtte op om træning, instruktion, 
udviklingsforløb og samlinger.



Målgruppe

Talent- og Elitecenter Ikast. Dette etableres i 2019. Det henvender sig til den internationale disciplin 
5-Kegler, og skal bruges til talentspillere og elitespillere. Det skal støtte op om unionens fokus og 
arbejde med talenter og elitespillere. Talent- og Elitecenter Ikast skal støtte op om træning, 
instruktion, udviklingsforløb og samlinger.

Talent- og Elitecenter Snooker. Dette etableres i 2019.  Placeres i Copenhagen Pool and Snooker 
House på Frederiksberg. Samarbejdsrelation til CPSH og Frederiksberg Billard Klub. Henvender sig 
som udgangspunkt til talenter og elitespillere inden for Snooker, og skal støtte op om træning, 
instruktion, udviklingsforløb og samlinger. Kan muligvis også få en regional rolle i.f.t Pool.

De udvalgte klubber til målgruppe for Talent- og Elitecentre er tætte samarbejdspartnere til 
kommende års arbejde med talent- og elitearbejde. Der er dog også tænkt fleksibilitet ind i arbejdet 
med talent- og elitearbejdet, således at f.eks. konkrete træningssamlinger i disciplin, kan afvikles 
regionalt og i anden klub end Talent- og Elitecenter, hvis det er aftalt i styregruppen for det enkelte 
Talent- og Elitecenter, og hvis det giver mening i en konkret kontekst.



Styregruppe

Der oprettes en DDBU styregruppe på hvert Talent- og Elitecenter. Til første opstartsmøde i en 
styregruppe på Talent- og Elitecenter, der deltager DDBU formand og DDBU administration. Der 
underskrives her ligeledes en formel samarbejdsaftale mellem DDBU og klub/Talent- og Elitecenter 
(Se bilag).

Ledelsen i en styregruppe for et Talent- og Elitecenter består af 5-6 personer, udpeget af DDBU og 
klub/Talent- og Elitecenter.

DDBU personer i en styregruppe vil typisk være: Udvalgsformand i disciplin, Eliteudvalgsformand og 
sportskoordinator. (Kan derudover også være, at DDBU tilstræber at have administrativ 
medarbejder med i styregruppe for disciplin center og Ungdomsleder med til styregruppe møder). 
DDBU udarbejder en styregruppe sammensætning for hvert Talent- og Elitecenter. Klubben deltager 
med klubformand og 1-2 øvrige styregruppe medlemmer. En udpeget DDBU person er tovholder i 
en styregruppe.



Styregruppe

Styregruppen afholder minimum 2 årlige møder omkring Talent- og Elitecentrets virke og 
organisering. 

Der kan kobles trænere, instruktører og andre mulige interessenter med til møder.

Styregruppen har ansvaret for at koordinere, planlægge, udnytte og organisere plan for samlinger, 
træning og instruktion. 

Styregruppen varetager kontakten til bestyrelsen for DDBU og deltager i mulige relevante møder 
herunder. 

Styregruppen varetager kontakten til de lokale kommuner omkring centret. 

Styregruppen disponerer inden for de rammer og aftaler, der er lavet og fastlagt i samarbejdsaftale. 

Styregruppen kan organisere en en forældregruppe til talentspillere og kan holde møde med 
forældregruppe til talentspillere, hvis det giver mening.



Forældregruppe

Rent praktisk til gennemførelse af tiltag og planer på de enkelte Talent- og Elitecentre, der kan det 
måske være en god ting, at organisere forældregruppe for talentgruppe (Juniorer) på de enkelte 
centre.

Ved at organisere en forældregruppe på centrene, der kan man få forældre til talentspillere 
involveret i en samarbejdsrelation.

Forældrene kan varetage praktiske gøremål, som kørsel til samlinger, træning og til 
turneringsspil/stævner.

Forældregruppen kan varetage mulig forplejning til samlinger og instruktionsforløb ved behov for 
dette.

Styregruppen kan få forældregruppen involveret i planlagt mødeforhold.



Rollefordeling
Bestyrelsen i DDBU har det overordnede ansvar for arbejdet med implementeringen af en talent- og 
eliteplansstrategi i DDBU. Samt ansvaret for at sikre løbende i de kommende år, at unionens 
tiltænkte talent- og elitearbejde forankres solidt i klubber og i samarbejdende Talent- og Elitecentre.
Politisk er arbejdet med Talent- og Elitecentre forankret hos Eliteudvalget og hos sportskoordinator i 
DDBU Bestyrelsen.
Overblik og fokus på talent- og eliteudvikling i de enkelte discipliner, det er hos 
disciplinudvalgsformænd, Ungdomsleder, Eliteudvalgsformand og sportskoordinator.
I denne samarbejdsrelation kender man de største talenter på vej frem i discipliner, og man kender 
til den nationale elite i hver enkelt disciplin. På kvindeside og på herreside. 
Eliteudvalgsformand og sportskoordinator udgør den sportslige ledelse af Talent- og Elitecentre. De 
samarbejder med Ungdomsleder, Turneringsleder og med disciplinudvalgsformænd, vedrørende 
sportsligt fokus, tiltag og beslutninger på talent- og elitearbejde i unionen.
Den sportslige ledelse i DDBU, samt Eliteudvalget, de har overblikket over og ansvaret for, hvordan 
træningsforhold, klubforhold, konkurrenceforhold og udviklingsforhold er, for de spillere i DDBU, 
unionen kunne have interesse i at udvikle og dygtiggøre som billardspillere.. 



Rollefordeling
Eliteudvalgsformand og sportskoordinator skal medvirke til, at der etableres talentcenter trænere, som laver træning 
af talenter og elitespillere på Talent- og Elitecentre Eliteudvalgsformand og sportskoordinator skal medvirke til, at der 
etableres talentcenter trænere, som laver træning af talenter og elitespillere på Talent- og Elitecentre 

Udpegede talentcenter trænere kunne stå for træningssamlinger, og kunne arbejde med den enkeltes evne med at 
arbejde med kortsigtede og langsigtede målsætninger.

Ligesom arbejde med at fastholde den enkelte i træningsplaner og i mulig justering i teknik, spilleforhold og i high-
performance forløb.

Samt give relevant sparring og support til den enkelte spiller.

Derudover samarbejde med Ungdomsleder og Eliteudvalgsformand om, hvordan vi udvikler de mest lovende 
ungdomsspillere til at tage springet til seniorspillere.

Udtagelse af spillere til forløb i Talent- og Elitecentre foretages af DDBU´s sportslige ledelse, i samråd med 
Ungdomsleder m.m.

Evaluering af spilleres forløb i Talent- og Elitecentre foretages og uddelegeres af DDBU`s sportslige ledelse.

Udtagelse til internationale turneringer foretages efter vedtaget model i DDBU



Sportslig ledelse
Eliteudvalgsformanden og sportskoordinator har primært fokus på de opstarts- og udviklingsforløb vi kommer til at 
etablere på de enkelte centre. Herunder handleplaner, samarbejdsforhold til centre, samarbejdsforhold til DDBU 
personer og evalueringsforløb på tiltag. Økonomiforhold aftales med FU/DDBU bestyrelse.

Eliteudvalgsformanden har ansvaret for en mulig rød tråd i arbejdet med talenter og elitespillere, og refererer til 
DDBU bestyrelsen.

DDBU formanden og Eliteudvalgsformand har det overordnede overblik over arbejdet med at implementere en 
Talent- og Eliteplansstrategi, i samråd og i dialog med DDBU bestyrelse.

Eliteudvalgsformanden er i unionens Talent- og Eliteplansstrategi, den person fra DDBU organisationen, der sportsligt 
får defineret og indplaceret DDBU spillere i afgrænset eliteområde og kategorisering. Dette kunne være i en 
sammenhæng med Team Danmark benævnelse: Talentatleter, Team Danmark atleter, Eliteatleter og 
Verdensklasseatleter. 

Sportskoordinator samarbejder med Eliteudvalgsformand omkring opgaver til DDBU Talent- og Eliteplansstrategi, og 
koordinerer og medvirket til at få sat struktur på konkrete opgaver og forløb i Talent- og Elitecentre.

Ungdomslederen er med i Eliteudvalget, og har primært ansvar for overblikket over juniorspillere med 
talentpotentiale og elitepotentiale. Videregiver relevant information om spillere og kan have forældrekontakt.

Pool formand og Snooker formand har overblikket over eliten i disciplin. Samt overblikket over, hvordan det ser ud 
med talentmassen. Det formidles videre i rette sammenhæng og i samarbejdsrelationer. 


