INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR BUESKYDNING DANMARK
De strategise spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO analysen, drøftelser på miniseminar og i forbundet.
For hvert strategisk spor skal felterne udfyldes.

Strategisk spor: Bueskydning Danmark ønsker, at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og
udvikle nye produkter med fastholdelse og rekruttering for øje.
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

Gennemstrømningen af medlemmer i Bueskydning Danmarks foreninger er alt for høj. Det medfører at der
bruges utilsigtet mange ressourcer (man-power) på at introducere nye til idrætten. Før det giver mening at
arbejde med at rekruttere nye medlemmer til sporten, skal vi prioritere at ressourceoptimere ud fra følgende
mekanismer:
Fokus på en forbedret introduktion til bueskydning. Øget fastholdelsen af nye medlemmer i
sporten.
Bueskydning Danmark analyse: divergerende intro-virksomhed, stor gennemstrømning, stort
ressourceforbrug (man-power).
Forbundsanalyse: Små foreninger ud fra landsgennemsnit
SUMO analyse: Udviklingspotentiale: Værktøjer til klubberne, Starten i bueklubben.

Relation til DIF’s politiske program

•
•
•

Kvalitet: Det gode idrætsliv
Større og stærkere foreninger
En god start på et langt idrætsliv
Drivkraft for udvikling af idrætten

•

Eliteidræt: Mere end medaljer
Faglighed og kompetencer hos trænere og ledere

•

Styrkelse af træningsmiljøet i vores foreninger, med henblik på at imødekomme behov og
forventning fra vores medlemmer og derigennem øge fastholdelsen.
SUMO analyse: Udviklingspotentiale: Træningsmiljøer – Uddannelse og implementering, Talentudvikling
i foreningsregi. Muligheder: Ændring af kultur

•

Idræt for alle
Mangfoldighed uanset køn, alder, etnisk og social
baggrund, religiøs overbevisning eller seksuel
observans.

•

Træneruddannelsen skal skabe et attraktivt idrætstilbud i bueskydning, og give vores trænere
niveau til at skabe øget fastholdelse igennem et nuanceret træningsmiljø, tilpasset klubbens
faciliteter.
Forbundsanalyse: For få trænere, få trænere med højt niveau
SUMO analyse: Udviklingspotentiale: Træneruddannelse på alle niveauer, Træningsmiljø, Faciliteter.
•

Konkurrencemiljø skal udvikles i nye- samt styrke eksisterende stævnetilbud, som i langt højere
udstrækning tilpasses målgruppen.
Bueskydning Danmark analyse: Kerneydelse
•
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SUMO analyse: Udviklingspotentialer: Konkurrencemiljø
Forbundets dommere skal skabe den gode oplevelse, og understøtte helheden i det
konkurrencemiljø som vi ønsker at tilbyde.
Forbundsanalyse: under gennemsnits antal frivillige
SUMO analyse: Styrker: Uddannelsesparathed
•

Deltagelse i Skole OL, hvor foreningernes miljø og organisation sættes i fokus. Det skal sikres at
den deltagende forening er gearet til at modtage nye medlemmer i målgruppen 5-6. kl. trin.
Forbundsanalyse: Størst vækst på 18-59 årige.
SUMO analyse: Muligheder: Bueskydning på skoleskemaet, Udviklingspotentialer:
klubudvikling/organisation, Uddannelse af ledere, flere medlemmer, Opmærksomhedspunkter:
Professionalisering af forening.
•

Strategisk spor: Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

Vi ønsker at skabe flere kvindelige ledere og trænere. Best practice i flere bue-klubber har påvist en positiv
medlemseffekt ved tilknytning af kvindelige træner/ledere. Tiltaget skal skabe flere pigemiljøer med fokus
på fastholdelse og senere rekruttering af teen-age piger, samt skabe større fastholdelse af drenge i teen-age
alderen.
Flere piger i bueskydning vil give et billede af en bedre afvægtet idræt med mulighed for at tilbyde netop
det miljø som den enkelte søger.

Relation til DIF’s politiske program

•
•

•

Kvalitet: Det gode idrætsliv
Drivkraft for udvikling af idrætten
Større og stærkere foreninger
Idræt for alle
Mangfoldighed uanset køn, alder, etnisk og social
baggrund, religiøs overbevisning eller seksuel
observans.

Forbundsanalyse: 75% af alle medlemmer er mænd - potentiale
SUMO analyse: Udviklingspotentialer: Målgruppe-piger/kvinder, diversitet
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Strategisk spor: Bueskydning Danmarks Elite - Medfinansiering af Team Danmark masterplan
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

Bueskydning Danmark ønsker at optimere vores chancer for at opnå internationale topresultater.
Masterplanen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark har dette formål. Masterplanen skal skabe
fastholdelse af de etablerede elitebueskytter, samt højne niveauet hos de næstbedste. Derved skaber vi et
forbund med klare udviklingstrin fra en skyttes start til et evt. elitært højdepunkt. Masterplanen sikrer også
en styrkelse at talentudviklingen i Bueskydning Danmark og derigennem en naturlig fødekæde til elite
afdelingen.

Relation til DIF’s politiske program

•
•

Eliteidræt: Mere end medaljer
Styrke udvikling og etablering af elite og talentmiljøer.
Styrkelse af det langsigtede elite og talentarbejde

SUMO analyse: Styrker: Højt eliteniveau. Udviklingsmuligheder: Talent- og elite udvikling,
Træningsmiljøer, Elitecenter. Muligheder: Partnerskaber med kommuner/andre idrætter.

Strategisk spor: Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for
forbundets talent- og landsholds 3D skytter
Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

Bueskydning Danmarks ønsker at hæve niveauet for 3D skytterne, og skabe en stærkere elitekultur iblandt
vores 3D elite- og talentskytter (Træning, konkurrence, life skills). Dette skal skabe bedre grundlag for
gode internationale resultater, samt styrke identiteten af 3D skydningen, som værende både bredde- og elite
idræt.
Bueskydning Danmark analyse: 35% af forbundets medlemmer er 3D skytter. Vi ønsker at hæve
standarten på eliteskytterne. Grundlaget og interessen er øget væsentligt de seneste år.
SUMO analyse: Udviklingspotentialer: Talent og eliteudvikling, Træningsmiljøer, Udbredelse af 3D.
Opmærksomhedspunkter: Professionalisering af forbund.
Også her er der fra overskuddet ved VM 2015 afsat midler til dette formål, der vil dække en del af de
udgifter der tænkes afholdt.

Relation til DIF’s politiske program

•
•
•

Eliteidræt: Mere end medaljer
Specialforbundets DNA
Kompetenceløft og skærpede krav til viden, erfaringer
og kvalifikationer
Styrke udviklingen og etablering af elite og
talentmiljøer
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