DSvU – Talenter
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Trinity Hotel & Konferencecenter

KRAVET
Af Strategiplanen mellem DIF og DSvU fremgår bla.:

•

•
•

•
•
•

Øge talentmassen, der udvikles med træningsmål, konkurrencer, mentaltræning
og ikke mindst deltagelse i konkurrencer.
Skabe og fastholde en elitemæssig betragtning om at udvikle gode sportsfolk, der
kan klare sig i konkurrencer nationalt som internationalt.
Der opstilles en elitestruktur for talenter med et nationalt eliteniveau, der er delt
op i A, B og C grupper.
Der sker en registrering af talenter således, at der i 2021 er mindst 100 piloter i
strukturen.
90% af juniorer deltager i aktiviteter rettet mod elitesport.
Mindst 6 piloter fra A-gruppen deltager ved internationale konkurrencer.

SÅ… HVEM ER TALENTTRÆNEREN?
(…og junior- og damelandstræneren)
GEERT SØRENSEN (f. 1958)

•
•

Svæveflyver siden 1973
Instruktør siden 1979.

•

I Flyvevåbnet fra 1977 og herfra pensioneret som officer i 2018 – 41 år.

•
•

•

Hovedområder: Uddannelse, operationer og sidste 25 år stabsarbejde i FSV kommandoer.

Tilknyttet elitebasket siden 1971, pt. som international ”overdommer”.
Gift med folkeskolekæresten Winnie, hvor udbyttet er 2 børn,
2 børnebørn, 7 huskier, 1 westie og en belgisk kæmpe.

HVAD ER ET TALENT?

Et talent er mennesker med særlige
personlige, medfødte / tillærte evner……
Indenfor dansk svæveflyvning er et talent defineret således:
• Aldersgruppen indtil 35 år
• Med lyst til stræk- og
• Konkurrenceflyvning.
• Junior er aldersgruppen indtil 25 år.

HVORNÅR KENDER VI TALENTET ?

Flying
talent

OPGAVEN

KONKURRENCEFLYVERE

STRÆKFLYVERE

SVÆVEFLYVERE

OPGAVEN
Talenttræner har til opgave at sørge for organiseringen af unionens
talentarbejde blandt andet:

• Strukturere og organisere unionens talentarbejde.
• Arbejde med det enkelte talent om en personlig udviklingsplan,
målsætninger og opnåelse af målsætningen.

• Samarbejde med klubberne om registrering
af nye talenter.

• Støtte etableringen af nationale talentcentre
(2 – Øst og Vest).

• Støtte unionens Elite- og talentudvalg,
herunder også deltage i træningssamlinger for senioreliten.

• Organisere regionale, nationale og internationale arrangementer for
talenter.

STRUKTUR
National elite (A) gruppe, 10 piloter
inklusivt Junior nationalhold (max. 25 år)
på 6 piloter
International deltagelse
Øst elite (B) gruppe med 15
piloter
National deltagelse

Vest elite (B) gruppe med
15 piloter
National deltagelse

Klub elite (C) gruppe
Regional deltagelse
•
•
•

A-gruppen - Nationalt elite niveau har kørt nogle år og fortsætter.
B-grupperne - Opstillingen af elitecentre i øst og vest.
Modellen er relativt ny og har indbyggede udfordringer bla. til materiel og ressourcer.
Ideen er derfor, at opstille en generisk model, som flere klubber i en turnus kan byde ind på for et år af gangen.
C-gruppen vil kunne opnå fordele som øvrige talenter, men træningen vil foregå lokalt i klubberne (klub/talenttrænere).

STATUS 1
Af ca. 350 mulige DSvU medlemmer i aldersgruppen 14- 35 år var registreringen i:

•
•

2018.

•

36 talenter (krav 50) i DK med 10 på Nationalt Elite niveau (A) heraf 6 JNH og 4 A-piloter.

2019.

•
•
•
•

57 talenter (krav 65) i DK med 10 på Nationalt Elite niveau (A) heraf 6 JNH og 4 A-piloter.

12 på Øst Elite niveau (B).
15 på Vest Elite niveau (B).
Resterende er på Klub Elite niveau (C).

Udfordringerne:

• Nyregistrering af talenter hvert år
• Data i ForeningsAdministration

STATUS 2
Udviklingen de sidste to år
• 2018

•

•
•
•
•
•

2 talenter medflyvende ved DM
4 talenter deltagende ved DM
2 talenter medflyvende ved JDM/SAC
13 talenter deltagende ved JDM/SAC
4 talenter deltagende ved JNM i Rayskala, Finland

2019

•
•
•
•
•
•

2 talenter medflyvende ved DM

7 talenter deltagende ved DM
2 talenter medflyvende ved JDM/SAC
18 talenter deltagende ved JDM/SAC
1 talent deltagende ved EM i Prievidza, Slovakiet
5 talenter deltagende ved JVM i Szeged, Ungarn

FORDELE
For talentet er der disse umiddelbare fordele:
• Mulighed for at leje DSvU´s fly ref. prisoversigten til 50% af dagspris.
• Deltage i talentkursuser.
• Flyve med i bagsædet på DSvU´s Duo Discus under DM og SAC med støtte fra DSvU.
• Deltage i Junior Danmarksmesterskaberne såfremt man er under 25 år.
• Mulighed for støtte til internationale konkurrencer.
• Mulighed for at deltage i et stort netværk blandt piloter fra andre danske svæveflyveklubber
- og måske internationalt.

For dansk svæveflyvning giver det:
• Gode sportsfolk, der kan klare sig i konkurrencer nationalt som internationalt.
• Positiv udvikling på det resultatmæssige område.
• Profilering af piloter.
• Profilering af klub og forbund.

2020 - TALENTER
•

•
•
•
•
•
•

Registrering af talenter,

•

Genregistrering med opdaterede informationer.

Opstilling at talentcentre for 2020,

•
•

TalentØst – Midsjællandsflyveklub 29/6 – 3/7 2020.
TalentVest – Vejle 13 – 17/7.

DM .
Nordiske Junior mesterskaber 25/7 – 2/8 2020.
Junior DM (SAC) 25/7 – 2/8 2020.
Internationale konkurrencer fx:

•
•

Frankrig - 45e International Issoudun.
Tyskland - Women´s German Gliding Chamipionships 2020.

Talentaktiviteter i samarbejde med ”bredde” fx.

•

Strækflyvningskursus.

Hvis der ikke er spørgsmål…..

