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2.Udkast til en DDBU Talent- og Elitestrategiplan:
Mission:
Den Danske Billard Union ønsker på talent- og eliteområdet:
- At sikre en struktur og en arbejdsgang i unionen med talenter og elitespillere,
som kan udvikle vores spillere til at konkurrere på europæisk topniveau og i
konkurrence med verdenseliten
- At sikre en struktur med kompetencer og udviklingsfokus, således at
unionens arbejde og opgave med vores 4 internationle billard discipliner,
styrkes på såvel kort sigt som på langt sigt
- Talent- og Elitearbejde må aldrig blive tilfældigt og skal altid løbende
udvikles

Vision:
- Den Danske Billard Union vil skabe elitespillere, som har spillemæssige
kvaliteter og personlige spidskompetencer blandt de bedste i Europa og i
verden
- Den Danske Billard Union vil skabe en talentudvikling, hvor talenter,
klubber, trænerforhold, union, ressourcetilgængelighed, kompetencer og
planstyring, går sammen om at udvikle vores talentspillere til det
spillemæssige niveau, de har potentiale, ambitioner og mulighed til
- Den Danske Billard Union vil skabe talent- og elitecentre, som sikre at vores
talenter og elitespillere får muligheder for at udvikle deres talent og opnå
sportslige ambitioner og mål
Turneringssekretariat
Udviklingskonsulent
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- Den Danske Billard Union vil udvikle flere talenter til internationalt niveau
- Den Danske Billard Union vil skabe en rød tråd fra lokale klubber, regionale
billard kraftcentre og talent- og elitecentre - til unionens arbejde med talentog elitespillere
- Den Danske Billard Union vil vinde individuelt guld på europæisk niveau og
på verdensplan
- Den Danske Billard Union vil vinde guld med hold på europæisk niveau og
på verdensplan

Opbygning af en struktur med talent- og elitecentre:
Den Danske Billard Union ønsker at arbejde med talent- og elitecentre i en
fremadrettet sportslig og organisatorisk satsning. Disse centre er hjørnestenene i
unionens arbejde med talent- og elitearbejde, og de skal være meddynamoer i
unionens talentudviklings- og elitestrategi, samt medvirke til at udvikle flere
talenter og elitespillere til internationalt niveau.
Et talent- og elitecenter er forankret lokalt og DDBU etablere nogle disciplin talentog elitecentre landet over efter en nærmere prioritering i årene 2018 og 2019.
Talent- og elitecentrene har som en forudsætning for deres virke, at de skal indgå
som en integreret del af unionens fremadrettede talent- og elitearbejde.
DDBU udvikler og implementere de kommende år strukturforhold til de enkelte
talent- og elitecentre landet over, som passer til den enkelte disciplin, til
samarbejdsforhold med klub og til kultur.
De enkelte konceptforhold til talent- og elitecentre indarbejdes i vores elitestrategi,
og der kan være en variation gældende fra sted til sted.
Et talent- og elitecenter i DDBU er pr. definition en klub, hvor der enten er eller
kan etableres talent- og elitearbejde i billard disciplin. Klubben har særlig
ekspertise og forudsætninger i disciplin og der kan etableres talent- og
elitearbejde med sigte på internationalt niveau, samt med sigte på
idrætsspecifikt træningskoncept og træningsmiljø. Klubben arbejder sammen
med DDBU om at optimere rammerne for at rekruttere og udvikle den danske
elite i specifik billard disciplin.

DDBU ønsker som udgangspunkt en struktur i samarbejdet med talent- og
elitecentre, hvor der sikres en rød tråd imellem rekruttering og udvikling af unge
talenter til træning og til træning af elitespillere på internationalt niveau.
Dette sker i en opbygget samarbejdsrelation imellem DDBU folk, klubledere,
spillere og eksterne samarbejdspartnere.

Koncept og kriterier for talent- og elitecentre i DDBU regi:
DDBU arbejder med i sin talent- og eliteplansstrategi, at de enkelte centre som
unuionen vil samarbejde med, overholder nogle kriterier og rammer i.f.t etablering,
virke og drift.
Det drejer sig om kriterier til sportslig virke, herunder træningsforhold,
adgangsforhold til faciliteter, deltagerforhold og krav til deltagende spillere.
Organisation og ledelse er ligeledes et vigtigt kriterie. Talent- og elitecentre skal
etablere en styregruppe bestående af repræsentanter fra klubledelsen og fra unionen,
som gennem regelmæssige møder og løbende dialog sikrer, at der er en rød tråd fra
talent- og elitecentret til unionens talent- og elitearbejde. Samt sikrer, at der er en
klar rollefordeling mellem klub, union og enkeltpersoner.
Faciliteterne i talent- og elitecentrene skal være i høj klasse. Relevante tidspunkter
for træning og for træningssamlinger skal organiseres. Billardborde skal være
tilgængelige for spillere og i god stand.
Der laves et årligt budget for talent- og elitecentret. Dette sker i samarbejde og i
dialog imellem DDBU og klub. DDBU har ikke en stor pengepose og kan ikke
udlægge en stor økonomi til de enkelte talent- og elitecentre. Der vil være
øremærket økonomi til de enkelte talent- og elitecentre, styret fra DDBU
organisationen og fra DDBU administrationen. Talent- og elitecentre søges funderet
på et nogenlunde økonomisk grundlag.
DDBU har planer og mål for det enkelte talent- og elitecentre. Ligeledes strategier
til brug af centrene og ønske om anvendelse af centrene. Aktiviterne i vores talentog elitecentre er baseret på planlægning, organisering, struktur, samarbejde og
ledelse. DDBU og klub vil igennem dialog og aftaler omkring mål, strategier,
udnyttelse af faciliteter, handlingsplaner og udviklingsplaner, sætte styring, system

og system på samarbejde. Økonomi og budgetforhold vil også være et tema i
dialogen. DDBU ønsker at have en løbende evaluering på forløb i talent- og
elitecentre, og vil igennem nøglepersoner i samarbejdet tage ansvar for
evalueringsforløb.
DDBU forventer i samarbejdsrelationen til talent- og elitecentrene, at de påtager sig
et socialt ansvar i omgangen med unge talenter og elitespillere på de enkelte steder.
Herunder at være opmærksomme på spillerne som mennesker. Sikrer en omgang
med spillerne i klublokalet og en udvikling af de deltagende billard udøvere, der
sker på en hensigtsmæssig måde og i en social kontekst som er ordentlig. Spillerne
er repræsentanter for dansk billard og skal behandles på derefter.
Før etablering af et konkret samarbejde imellem talent- og elitecenter, der
udafbejdes en samarbejdsaftale imellem klub og union. Denne beskriver
samarbejdsrelationen. DDBU fremlægger samarbejdsaftalegrundlag for klub/talentog elitecenter, når man mødes til møde derom. DDBU bestyrelsen godkender de
enkelte talent- og elitecenter. Samarbejdsaftalen er som udgangspunkt gældende for
en flerårig periode – med aftalte årlige/halvårlige evalueringer. DDBU er tovholder
på evalueringsmøder.

DDBU målsætning for ungdomseliten:
DDBU har flere ambitioner for vores ungdomselite i de 4 internationale
billarddiscipliner: Pool, Snooker, 3-bande carambole og 5-Kegler. Danmark skal
være én af de bedste nationer i Europa inden for ungdomsbillard, og det skal være
synligt i 2025. Vi skal ligeledes være blandt de bedste nationer i verden i U21 inden
år 2028.
DDBU vil med sin eliteplansstrategi sikrer, at Danmark vil levere spillere de
kommende år med kompetence og potentiale, som vil kunne begå sig i international
ungdomsbillard på medaljeniveau.
Niveauet for de danske ungdomsspillere vurderes p.b.a placeringer ved:
-

Europamesterskaber for ungdom individuelt og for hold
Internationale ungdomsturneringer
Ungdomsverdensmesterskaber
Mulige ungdomslandskampe mode de bedste nationer i Europa

DDBU målsætning for eliten:
DDBU har flere ambitioner for vores seniorelite i de 4 internationale
billarddiscipliner: Pool, Snooker, 3-bande carambole og 5-Kegler. Danmark skal
være én af de bedste nationer inden for billard i Europa, og det skal være synligt i
2025. Vi skal ligeledes være blandt de bedste nationer i verden inden år 2028.
DDBU vil med sin eliteplansstrategi sikrer, at Danmark vil levere spillere de
kommende år med kompetence og potentiale, som vil kunne begå sig i international
elitebillard på medaljeniveau. Dette såvel på herre side og på kvinde side.
Niveauet for de danske elitespillere vurderes p.b.a. placeringer ved:
-

Verdensmesterskaber
Verdensmesterskaber for hold
World Cups
Verdensranglisten
Europamesterskaber
Europamesterskaber for hold
Internationalt højt rangerende turneringer
(Nordiske mesterskaber)

Strategiske målsætninger for DDBU:
DDBU vil arbejde med en organiseret tilgang til talentudvikling og til elitearbejdet.
I unionen er vi organiseret med et Eliteudvalg, et Ungdomsudvalg og med en
sportskoordinator i bestyrelsen.
Vi har ligeledes disciplinudvalg for Pool og Snooker, og et turneringsudvalg.
DDBU ønsker for årene 2018-2021, at vi har et dynamisk og et struktureret fokus på
vores talentudvikling og på vores elitearbejde.
DDBU gennemfører danske meskerskaber på ungdomsside og på eliteside.

DDBU agter at gøre følgende de kommende år:
Talentudvikling:
-

Der gennemføres danske mesterskaber
Der gennemføres regionale mesterskaber
Der laves samlinger med ungdomsspillere
Der laves Ungdoms Cup i billard
Ungdomsspillere deltager i senior turneringer
Ungdomsspillere deltager i Elite Tours
Ungdomsspillere deltager i senior holdturneringer
Ungdomsspilleres niveau skal udfordres regelmæssigt
De bedste spillere i en aldersgruppe udfordres med spilletræning mod spillere
på et bedre niveau
Ungdomsspillere udfordres med spillemæssige færdigheder
Ungdomsspillere får instruktion og får kendskab til træningssystemer
Ungdomsspillere udvælges til at være med i samlinger på talent- og
elitecentre
Ungdomsspillere med talent og potentiale tages der hånd om fra klubside og
fra unionens side
Ungdomsudvalget, disciplin udvalg og Eliteudvalget, de samarbejder
omkring talenter
Ungdomsspillere deltager i internationale turneringer
Ungdomsspillere udtages af DDBU til internationale mesterskaber
Der laves planer med ungdomstalenter på kort sigt og på langt sigt
DDBU sikrer planlægning og opfølgning på talentarbejde
DDBU sikrer overblik over talentmassen i dansk billard
DDBU sikrer koordination af samarbejde omkring talentudvikling
DDBU giver talentspillere mulighed for at skaffe sig erfaring i seniorbillard
på relevant niveau
DDBU arbejder med muligheden for sportpsykologisk support til
ungdomsspillere
DDBU har planer og strategier for talentudvikling
DDBU laver målrettet udviklingsarbejde med talenter
DDBU har fokus på forældresamarbejde og klubsamarbejde
DDBU har fokus på det enkelte talents udviklingsmiljø og sociale trivsel

Elitearbejdet:
- DDBU organisationen har overblikket over danske elitespillere
- DDBU vil arbejde på at have udfordrende og relevante turneringstilbud til
elitespillerne, hvor så mange elitespillere som muligt deltager
- Der gennemføres danske mesterskaber for mænd og for kvinder
- Der gennemføres holdmesterskaber
- Der gennemfører Elite Tours i forskellige discipliner
- DDBU sørger for en god planlægning og for en god administration af
turneringsstrukturen til eliteturneringer
- Der laves mulige eliteprojekter for spillere
- DDBU udvikler de kommende år turneringstilbuddet til elitespillere. Det sker
i samarbejde med klubber og interessenter.
- DDBU arbejder på at formalisere klubbernes forpligtelser i dansk
talentudvikling og eliteudvikling
- DDBU arbejder med muligheden for sportpsykologisk support til elitespillere
- Elitearbejdet i DDBU er politisk forankret i Eliteudvalget og hos
sportskoordinator
- DDBU udtager spillere til internationale mesterskaber efter en vurdering af
spillemæssig niveau, kriterier og gældende udtagelsesforhold
- DDBU fastsætter principper og forventninger for kravene af omfanget af
træningsforberedelserne til mesterskabsdeltalelse ude i verden
- DDBU udarbejder national sæsonplan for eliteturneringer. Denne kan
påvirkes af det internationale konkurrence system i billard discipliner, som
DDBU ikke har kontrol over
- DDBU laver mulige events for elitespillere
- DDBU tilstræber, at elitespillere i en konkret eliteudviklingsplan eller
handleplan, udfordres i deres deltagelse i turneringer
- DDBU vil opfordre og muligvis støtte elitespillere i turneringsdeltagelse,
hvor der er store sportslige udfordringer og hvor spillemæssige færdigheder
bliver sat på en prøve og testes
- DDBU vil yde økonomisk støtte til til enkelte spillere, hvis unionen i.f.t en
udviklingsplan, en bestemt turnering i en målsætningsbaseret aktivitetsplan
og fortsatte udviklingspotentiale for konkret spiller, ser dette muligt efter en
vurdering af det individuelle forhold, og i relation til unionens økonomiske
disponeringsmuligheder ved konkret sagssituation.
- DDBU vil arbejde med en klubelite, national elite og international elite

Udviklingsstrategi:
DDBU organisationen vil have fokus på en udviklingstrappe, hvor vi arbejder med
vores tilgang med ungdomstalenter og elitespillere på følgende facon:
Junior – Talent – National elite – Projektgruppe/landshold – International elite
Inden for denne trappe (ramme), der vil vores arbejde med en talent- og
elitestrategiplan udfolde sig i praksis.
DDBU vil arbejde på at sikre elitespillernes medansvar på egen udvikling gennem
målsætningsforløb, inputs, resultatopfølgning og evaluering på udviklingstiltag.

Indsatsområder:
- DDBU får en kommende struktur, hvor der vil være talent- og elitecentre og
regionale kraftcentre. Nogle enkelte steder vil der være klubber, som har
begge funktioner. Talent- og elitecentrenes primære målgruppe, er
ungdomsspillere og elitespillere, som har internationalt potentiale. De hører
blandt de bedste i Danmark og skal have en indstilling om at satse på billard
på højeste plan. Der skal etableres centre, der skal koordineres, der skal
afstemmes økonomi og der skal etableres koncept. DDBU etablere centre og
DDBU sørger for implementering af Talent- og Elitestrategiplan. DDBU
formand og DDBU Eliteudvalgsformand har det politiske ansvar for dette.
- DDBU udvikler i samarbejde med klubber og interessenter ( f.eks.
kommuner) en talent- og elitesatsning, hvor der skal organiseres samordnet
træning og samlinger i et klubmiljø. DDBU skal udvælge spillere og have en
plan for dette. Eliteudvalget har det politiske ansvar for dette.
- DDBU skal understøtte talent- og elitecentrene med organisering,
instruktører, trænere og inputs, således at spillernes billardfaglige
kompetence udvikles, de stimuleres og motiveres, og de er engagerede og ser
mening med deltagelse i træning og samlinger på talent- og elitecentre.
DDBU nedsætter styregrupper og laver samlinger og instruktionsforløb
DDBU organisationen udvikler og implementerer på dette de kommende 4 år.

- Den internationale konkurrence er blevet større og skarpere i de senere år.
Lande udvikler billardskoler og der investeres større beløb i billardsporten
verden over. Asien er ved at tage over i 3-bande carambole og Kina vinder
frem i Snooker. Italien er altdominerende i 5-Kegler og Pool sporten
udbredes i flere lande, herunder øst Europa. Dansk billard skal ikke hægtes
af.
DDBU arbejder på at få etableret Tonny Carlsen Billiard Systems i alle vores
Talent- og Elitecentre, som et interaktivt træningsredskab.
DDBU sender talenter, kvinder og mænd ud til internationale stævner.
DDBU laver planer for vores talenter og for vores elitespillere. De skal
udvikles og stimuleres med inputs og med tiltag.
- DDBU har iværksat ekstraordinær indsats over for prioriterede spillere til
VM i 3-bande i Randers i 2019. Der arbejdes med og evalueres løbende på
dette projekt.
- DDBU har haft store sportslige fremgange i 2017 for både mænd og for
kvinder, og det skal der bygges videre på. DDBU har fokus på enkeltpersoner
og deres laves udviklingsplaner på spillere. Spillere deltager i danske
turneringer og i internationale turneringer. Der laves sportslig satsning med
spillere efter en individuel tilgang.
- DDBU har en begrænset økonomi til at opfylde sportslige ambitioner og
pengene skal anvendes best muligt. Der laves prioriteringer af økonomi. Der
laves Crowd Funding tiltag. Der søges sponsormidler og der søges fonde.
- DDBU prøver at komme ind under Team Danmark paraplyen igen og få
økonomisk støtte til sportslige aktiviteter. DDBU tager initiativ til møde med
Team Danmark, samt laver relationsopbygning til Team Danmark
organisationen.

DDBU succeskriterier:
- Vi får etableret og implementeret Talent- og Elitecentre i billard discipliner
landet over, som virker som lokomotiver og som dynamoer for talent- og
eliteudvikling.
- Vi får etableret Talent- og Elitecentre, som sammen med DDBU
organisationen, påtager sig et medansvar for, at den talent- og elitecenter
aktive og sportslige tilknytning for den enkelte billardspiller, afvikles såvel
sportsligt som socialt forsvarligt.

- Talent- og Elitecentrene skal bidrage aktivt til, at aktive spillere og
Eliteududvalget kan få bedre afklaring af den enkeltes potentiale og
udviklingsforhold, samt til den enkelte spillers vilje og behov til at satse på
sportslig karriere.
- Talent- og Elitecentrene etablere kvalitet i træning og i samlinger.
- Der laves erfaringsudveksling og erfaringsopsamling på tværs af de
etablerede Talent- og Elitecentre
- DDBU får lavet en Talent- og Elitestrategiplan i 1. kvartal af 2018
- DDBU får sat struktur op, får lavet budgetter og får lavet aktivitetsplaner på
alle Talent- og Elitecentre – i den tiltænke tidsperiode indenfor planforhold.
- DDBU får nyttiggjort og får synliggjort de økonomiske midler, vi bruger og
har til rådighed for talent- og elitearbejde. Samt får etableret flere Crowd
Funding projektet i en 4 år periode, som skal styrke mulighederne får at
arbejde med vores talent- og elitearbejde, og få spillere til at deltage i
turneringer og i instruktionsforløb.
- DDBU lykkedes med at få implementeret udviklings- og
træningsprogrammer på de enkelte talent- og elitecentre
- DDBU lykkedes med at få implementeret sportslige forhold, handleplaner,
socialpolitikforhold og etiske politikforhold – til vedtagne sportslige
strategiplaner og til nye tiltag – med henvisning til DDBU Talent- og
Elitestrategiplan og til DIF Strategiplan 2018-2021 (Spor 2)

Denne DDBU Talent- og Elitestrategiplan – er udarbejdet og besluttet af en
samlet DDBU bestyrelse.
DDBU Administration – Idrættens Hus – Januar 2018

