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VISION

DDBU skal gennem målrettet udvikling af klubber og 
organisation skabe mulighed for en sport, der 
udvikles og til stadighed fastholder og tiltrækker 
klubber og medlemmer.
Udviklingen skal skabe en stabil elite, der kan begå 
sig internationalt.
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DDBU Talent- og Elitestrategiplan

Bilag 1:     Organisation og opgaver, rollefordeling og
sportslig ledelse

Bilag 2:    Samarbejdsaftale med klub om 
etablering og støtte til Talent- og Elitecenter

Bilag 3:    Beskrivelse af sportskoordinatorfunktion
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MISSION

•At sikre en struktur og en arbejdsgang i DDBU med 
talenter og elitespillere, som kan udvikle vores 
spillere til at konkurrere på europæisk topniveau og 
i konkurrence med verdenseliten
•Talent- og elitearbejde må aldrig blive tilfældigt og 

skal løbende udvikles
•At sikre en struktur med kompetencer og 

udviklingsfokus, således at unionens arbejde og 
opgave med vores 4 internationale billard 
discipliner, styrkes på såvel kort sigt som på langt 
sigt
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VISION

• DDBU vil skabe elitespillere, som har spillemæssige 
kvaliteter og personlige spidskompetencer blandt de bedste i 
Europa og i verden
• DDBU 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
• DDBU vil skabe talent- og elitecentre, som sikrer at vores 

talenter og elitespillere får muligheder for at udvikle deres 
talent og opnå sportslige ambitioner og mål
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VISION

•DDBU vil udvikle flere talenter til internationale 
niveauer
•DDBU vil skabe en rød tråd fra lokale klubber, 

regionale billard kraftcentre og talent- og 
elitecentre – til unionens arbejde med talent- og 
elitespillere
•DDBU vil vinde individuelt guld på europæisk niveau 

og på verdensplan
•DDBU vil vinde guld med hold på europæisk niveau 

og på verdensplan
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En struktur med talent- og elitecentre

•DDBU etablerer talent- og elitecentre i discipliner i 
2018 og i 2019
•Disse centre er hjørnestenene i unionens arbejde med 

talent- og elitearbejde
•Der kan være en variation gældende fra sted til sted
•Et talent- og elitecentre er forankret lokalt
•Der skal opbygges samarbejdsmuligheder og en 

samarbejdskultur
•Økonomi og budgetforhold et tema 
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Udviklingsstrategi

•Ungdomsspiller/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
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DDBU målsætning for ungdomseliten

•Danmark skal være én af de bedste nationer i Europa 
inden for ungdomsbillard, og det skal være synligt i 
2025
•Danmark skal være blandt de bedste nationer i verden 

i U21 inden år 2028
•Danmark skal levere spillere de kommende år, som 

kan begå sig i international ungdomsbillard på 
medaljeniveau
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Niveauet for de danske ungdomsspillere 
vurderes p.b.a placering ved:

•EM for ungdom individuelt og for hold
• Internationale ungdomsturneringer
•VM for ungdom individuelt
•DM for ungdom
•Mulige ungdomslandskampe mod gode nationer i 

Europa
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DDBU målsætning for eliten

•Danmark skal være én af de bedste nationer inden for 
billard i Europa, og det skal være synligt i 2025
•Danmark skal være blandt de bedste nationer inden år 

2028
•Danmark skal levere spillere de kommende år, som vil 

kunne begå sig i international elitebillard på 
medaljeniveau
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Niveauet for de danske elitespillere 
vurderes p.b.a placeringer ved:
•VM individuelt og for hold
•World Cups
•Verdensranglisten
•EM individuelt og for hold
• Internationalt højt rangerende turneringer
•Nordiske mesterskaber
•DM
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Strategiske målsætninger for DDBU

•DDBU vil arbejde med en organiseret tilgang til 
talentudvikling og til elitearbejde
•Vi er organiseret med Eliteudvalg, Pool udvalg, 

Snookerudvalg, Ungdomsudvalg og Sportskoordinator
• I 2018-2021 har vi et struktureret fokus på vores 

talentudvikling og på vores elitearbejde
•Vi gennemfører danske mesterskaber på ungdomsside 

og på eliteside
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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
•Ungdomsspilleres niveau skal udfordres 

regelmæssigt
•Ungdomsspillere får instruktion og får kendskab til 

træningssystemer
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Talentudvikling

• 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
• Eliteudvalget, Ungdomsudvalget og disciplin udvalg, de 

samarbejder omkring talenter
• Ungdomsspillere deltager i internationale turneringer
• DDBU udtager ungdomsspillere til internationale 

mesterskaber
• DDBU sikrer planlægning og opfølgning på talentarbejde
• DDBU sikrer overblik over talentmassen i dansk billard
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Talentudvikling

•DDBU sikrer koordination af samarbejdet omkring 
talentudvikling
•DDBU arbejder med muligheden for 

sportspsykologisk support til ungdomsspillere
•DDBU vil lave målrettet udviklingsarbejde med 

talenter
•DDBU har fokus på forældresamarbejde og 

klubsamarbejde
•DDBU har fokus på det enkelte talents 

udviklingsmiljø og sociale trivsel
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Elitearbejdet

•Der gennemføres danske mesterskaber for mænd 
og for kvinder
•Der gennemføres holdmesterskaber
•Der gennemføres Elite Tours i forskellige discipliner
•DDBU har overblikket over danske elitespillere
•DDBU sørger for god planlægning, og for god 

administration af turneringsstrukturen til 
eliteturneringer
•Der laves mulige eliteprojekter for spillere
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Elitearbejdet

•Elitearbejdet i DDBU er politisk forankret i 
Eliteudvalget og hos sportskoordinator
•DDBU arbejder med muligheden for 

sportspsykologisk support til elitespillere
•DDBU udtager spillere til internationale 

mesterskaber efter gældende udtagelsesforhold
•DDBU laver mulige events for elitespillere
•DDBU vil arbejde med en klubelite, national elite og 

internationale elite
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Elitearbejdet

• 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 prøve
• DDBU vil yde økonomisk støtte 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 i den konkrete sag
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Indsatsområder

•DDBU får en kommende struktur, hvor der vil være 
Talent- og Elitecentre, og regionale Kraftcentre.
•Talent- og Elitecentrenes primære målgruppe er 

ungdomsspillere og elitespillere, som har 
internationalt potentiale.
•DDBU etablere centre 2018 og 2019, og står for 

implementering af Talent- og Elitestrategiplan
•DDBU formand og DDBU Eliteudvalgsformand har 

det politiske ansvar for dette.
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Indsatsområder

•DDBU udvikler i samarbejde med klubber og 
interessenter, en talent- og elitesatsning, hvor der 
skal organiseres samordnet træning og samlinger i 
klubmiljø.
•DDBU skal udvælge spillere og have en plan for 

dette.
•Eliteudvalget har det politiske ansvar for dette
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Indsatsområder

•DDBU skal understøtte Talent- og Elitecentrene med 
organisering, instruktører, trænere og inputs, 
således at spillernes billardfaglige kompetencer 
udvikles, de stimuleres og motiveres, og de er 
engagerede og ser mening med deltagelse i træning 
og i samlinger på Talent- og Elitecentrene.
•DDBU nedsætter styregrupper og laver samlinger og 

instruktionsforløb.
•DDBU organisationen udvikler og implementer på 

dette de kommende år.

22



Indsatsområder

•Dansk billard skal ikke hægtes af den internationale 
konkurrence
•DDBU arbejder på at få etableret Tonny Carlsen 

Billard Systems i alle vores Talent- og Elitecentre.
•DDBU sender talenter, kvinder og mænd ud til 

internationale turneringer.
•DDBU laver planer for vores talenter og for vores 

elitespillere. De skal udvikles og stimuleres med 
inputs og med tiltag.
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Indsatsområder

•DDBU har iværksat et Projekt 2019 til VM i Randers 
i 2019, hvor vi laver en ekstraordinær indsats over 
for prioriterede spillere.
•Der arbejdes med og evalueres løbende på dette 

projekt.
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Indsatsområder

•DDBU vil gerne bygge videre på de store sportslige 
fremgange i 2017.
•DDBU har fokus på enkeltpersoner, og der laves 

sportslig satsning med spillere efter en individuel 
tilgang.
•Spillere deltager i danske turneringer og i uden-

landske turneringer.
•DDBU har begrænset økonomi til at opfylde 

sportslige ambitioner. Der søges sponsormidler og 
fonde.
•Der laves Crowd Funding tiltag.
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Indsatsområder

• DDBU arbejder på at komme ind under Team Danmark paraplyen 
igen, og herved få økonomisk støtte til sportslige aktiviteter.
• DDBU har kontakt til Team Danmark, og vi laver relations opbygning 

til Team Danmark organisationen.
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DDBU succéskriterier

•Vi får lavet en Talent- og Elitestrategiplan i 1. kvartal 
af 2018
•Vi får etableret og implementeret Talent- og 

Elitecentre landet over i discipliner
•Vi får etableret Talent- og Elitecentre, som med 

henvisning til den enkelte billardspillers aktive og 
sportslige tilknytning, afvikles såvel sportsligt som 
socialt forsvarligt.
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DDBU succéskriterier

• Talent- og Elitecentrene etablere kvalitet i træning og i 
samlinger.
• Talent- og Elitecentrene skal bidrage aktivt til, at spillere og 

Eliteudvalg kan få bedre afklaring på den enkeltes potentiale 
og udviklingsforhold, samt til den enkeltes vilje og behov for 
at satse på sportslig karriere.
• Der laves erfaringsudveksling og erfaringsopsamling på tværs 

af de etablerede Talent- og Elitecentre.
• DDBU får sat en struktur op, får lavet budgetter og får lavet 

aktivitetsplaner på alle Talent- og Elitecentre.
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DDBU succéskriterier

• DDBU lykkedes med at få implementeret udviklings- og 
træningsprogrammer på de enkelte Talent- og Elitecentre.
• DDBU lykkedes med at få implementeret sportslige forhold, 

handleplaner, samarbejdsforhold og politikforhold – til 
vedtagne sportslige strategiplaner og til nye tiltag.
• DDBU får nyttiggjort og får synliggjort de økonomiske midler, 

vi bruger og har til rådighed for Talent- og Elitearbejdet.
• DDBU får etableret flere Crowd Funding projekter i en 4 årig 

periode.
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Tak for Jeres 
opmærksomhed

Kommentarer og debat
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