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Deltagelse i bruttotruppens arbejde
Landstræneren beslutter selv, hvem han vil satse på i træningsarbejdet. Der er
således ikke specielle resultatkrav, for at man kan blive inddraget i bruttotrup‐
pens arbejde, og for at få træningsstøtte. Det kræves dog, at der skønnes at
være et udviklingspotentiale. Hvis man efter noget tids deltagelse i bruttotrup‐
pen, ikke udviser fremgang i resultaterne, går man ud af truppen igen.
Skytterne udvælges udfra en vurdering af mange faktorer - ikke mindst en
forventning om udvikling, som kan udmunde i international stævnedeltagelse
med gode resultater.
Der kan være perioder, hvor landstræneren overvejende arbejder med få
skytter, som skal have maksimal støtte frem mod ekstra vigtige opgaver. I disse
perioder vil det opsøgende arbejde, og træningsstøtten til skytter som ligger
lavere rangeret end de allerbedste, blive nedprioriteret. I andre perioder vil
træneren bruge de fleste af sine ressourcer på lavere rangerende skytter.

Internationale stævner
World Cups
World Cup stævnerne er meget vigtige arrangementer for opnåelse af MQS
(Minimum Qualification Standards), som er de internationale pointkrav for
deltagelse i de store mesterskaber. Desuden kan der vindes kvotepladser til
Paralympics, så landsholdet vil søge at deltage i så mange World Cups som
muligt. Man har mulighed for at selv at planlægge deltagelse i World Cups,
hvor der ikke er officiel landsholdsdeltagelse (se bagsiden af denne folder).
Der er ikke krav om opnåelse af bestemte pointkrav, for at man kan deltage i
World Cups.
EM/VM - Paralympics
Ved de store mesterskaber, er der krav om opnåelse af pointkrav, for at man
kan udtages. Det generelle krav for liggende er 598 point, med 596 i stabilitets‐
krav (gennemsnit af bedste 3 skydninger). Disse krav er gældende for alle 3
klasser. For udregning af stabilitetskravet skal mindst ét af resultaterne være
opnået ved et internationalt stævne. Stævner der tæller til ranglisten er: DM,
Masters samt internationale stævner (men hverken region eller Postskydning).
For udtagelse til Paralympics gælder det, at DHIF's Eliteudvalg kan fastsætte
yderligere krav.
For andre discipliner end liggende, kan EliteGruppen fastsætte pointkrav,
efterhånden som behovet opstår. De vil være fastlagt efter et niveau, som man
kan forvente giver mulighed for finalepladser ved større internationale stævner.
Udover pointkravet, vil der være forventning om formstabilitet, således at
eventuel udtagelse kan gøres afhængig af, at skyttens niveau ikke svinger alt
for meget.
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Stævner med fri tilmelding
For de internationale stævner, hvor der ikke er deltagelse af landsholdet, er
det muligt for skytter, at deltage på egen hånd. Herved kan man opnå
værdifulde kvalifikationskrav, og selvfølgelig ikke mindst - opnå erfaring.
Hvis en skytte har interesse i at deltage i et internationalt stævne, eventuelt
samarbejde med andre skytter om at planlægge deltagelse på egen hånd, er
det en god ide, at koordinere dette med EliteGruppen, som så kan være
behjælpelig med planlægningen.
Når landsholdets sæson begynder, i løbet af efteråret, vil der blive præsente‐
ret en plan, hvoraf det fremgår hvilke stævner, der vil have officiel lands‐
holdsdeltagelse. Det tilstræbes desuden, at de skytter der udtages til de
respektive stævner, får dette at vide i god tid.
Herefter er det en god ide, at beslutte i god tid, om man er interesseret i
deltagelse i andre stævner. Der skal som regel tilmeldes ret tidligt på året, da
mange af stævnerne har begrænsning i deltagerantal.
EliteGruppen er gerne behjælpelig med planlægning, booking af overnatning
m.v. Det skal dog indskærpes, at endelig tilmelding er bindende, da betaling
skal ske inden stævnerne, og man vil ikke kunne få deltagergebyrer tilbage,
hvis man fortryder.

Financiering
Landsholdet og Skydeudvalget kan ikke arbejde for at søge sponsorstøtte,
på grund af kontraktlige forpligtigelser overfor elite-sponsorer. Hvis man er
skytte på landsholdet, er man bundet af de samme kontraktlige begrænsnin‐
ger. Derimod kan en klub frit arbejde for at søge tilskud og støtte til forskelli‐
ge aktiviteter, herunder også klubbens elite-udøvere. Vi anbefaler derfor, at
man via sin egen klub forsøger at få dækket visse af udgifterne ved skydnin‐
gen.

EliteGruppen
EliteGruppen er nedsat af Skydeudvalget, og har til opgave at arbejde for
landsholdets interesser, herunder udtagelser, planlægning af forberedel‐
ser, udarbejdelse af budgetansøgninger, rapportering med videre.
EliteGruppen kan desuden varetage forskellige administrative opgaver for
landsholdet - herunder turplanlægning, booking, og tilmeldinger - altså en
slags sekretariats-funktion.
Formålet med gruppen er blandt andet at sikre, at opgaverne udføres af
personer, der ikke selv er skytter, og derfor kan have problemer med
habilitet. Det endelige ansvar ligger dog fortsat hos Skydeudvalget.
Gruppen består for tiden af Steen Hansen, Peter Frisk, Ib Pedersen og
Carsten Ågren.

