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Om dette dokument
Dette dokument beskriver et af sporene i Dansk Softball Forbunds, DSOF’s, strategiaftale
med Danmarks Idrætsforbund, DIF.
Det er et dynamisk dokument, der indledningsvis indeholder aftalen som den er godkendt
af DIF’s bestyrelse, men trinvis tilføres ny information såsom baseline og opfølgning på de
enkelte målepunkter.
Det er også intentionen, at dokumentet med tiden indeholder indsatser, forudsætninger,
forhindringer og metode.
SKAL vi også have noget om budgettet her?
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1. Spor 3: Talentudvikling af Pitcher og
Catchere U21
Pitcher positionen er den mest specialiceret position i Softball og samtidig den mest
afgørende position i forhold til et holds konkurrence niveau. Vi vil fokusere på udvikling
af talent arbejdet på denne position.
Derfor vil vi fokusere talentarbejdet på udvikling af ungdomsspillere på disse positioner,
fordi de er altafgørende for nationale klubhold og forbundets internationale position.
Der vil være behov for vidensdeling og inspiration fra udlandet. Dette vil medføre
uddannelse og opkvalificering af lokale trænere, og dermed bidrage til generel udvikling af
trænere og kvalitet inden for dette felt. SUMO analysen identificerede et
udviklingspotentiale netop omkring kvalitet i træning og udvikling af flere dygtige trænere,
som indsatsen i dette spor især vil bidrage til.
DSOF vil bygge videre på den nuværende struktur omkring forbundets
ungdomstalenthold, hvor talenttræningerne allerede nu har sit udspring i samarbejde med
internationale kapaciteter.

1.1.

Relation til DIF’s Politiske Program

Dette spor understøtter følgende pejlemærker i DIF’s politiske
program:
”Eliteidræt er mere end medaljer”
Herunder at styrke af fagligheden og kompetencer hos
trænere og ledere samt etableringen af et talentmiljø, der
skaber optimal udvikling for ungdomsholdene.

1.2.

De Primære Indsatser

Dette spor skal sikre, at der udvikles flere pitchere og catchere i alle aldersgrupper, og at
uddannes flere danske trænere med ekspertise i at træne disse centrale positioner, som
er altafgørende for at et softballhold kan eksistere. Indsatserne drejer sig hovedsageligt
om:
1. at skabe en struktureret talentudvikling af flere spillere til pitcher/catcher
positionen. Dette indebærer udvikling af en struktur omkring specialtræning med
kvalitet af ungdomstalenter og kontinuerlige træningscamps med ekspertise fra
internationale instruktører.
2. at der fokuseres på udvikling af Pitcher/Catcher trænere fra klubberne, så trænere
bliver klædt på med den viden, der skal til for at videreføre specialtræningen af
spillere i den daglige træning.
3. at der etableres en Pitcher/Catcher ekspertgruppe på forbundsniveau, der står for
at videreføre den udviklede talentstruktur og videreformidle den viden, der
opsamles fra de internationale instruktører til klubtrænerne og spillere fremover.
Denne gruppe vil bl.a. stå også for at udvikle træningsguides til klubtrænere og
spillere.
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1.3.

Overordnede Resultatmål

1. Talentudvikling
2-3 pitchere og catchere (P/C) på 75 % af hold i alle aldersgrupper.
2. Pitcher/catcher trænerudvikling
Min. 11 klubber har haft trænere på P/C specialtræningskurser
3. Forbunds pitcher/catcher ekspertgruppe
Forbundet har en P/C talentudvikler, som er tovholder for videreførelse af det
samlede P/C program.
Der eksisterer en etableret gruppe (2-3) af danske pitcher-catcher træner
eksperter, der står til rådighed for talentarbejdet og forsatte uddannelse af
klubbernes P/C trænere.

1.4.

Måling af Resultatmål

Optælling af antallet af P/C for hver klubhold. Der optælles ved en clinics i vinter 2021.
Pitcher/catcher talentudvikler står for optællingen.
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2. Pitch’n Catch 2018
2.1.

Delmål for 2018

1. Talentudvikling
Kortlægning af pitcher/ catcher niveau og udviklingspotentiale blandt talenter på
alle klubhold i U12, U15, U19 og U21.
2. Pitcher/catcher trænerudvikling.
Min. 5 klubber repræsenteret på special-kursuser for trænere i pitching/catching
3. Forbunds pitcher/ catcher ekspertgruppe.
Rekruttering af Tovholder for P/C program og ressourcer personer i en P/C
arbejdsgruppe

2.2.

Procesmål for 2018

1. Talentudvikling 2 afholdte nationale clinics med udenlandsk træner
2. Pitcher/Catcher trænerudvikling.


2 afholdte ”P/C specialtræner”- kurser med udenlandsk træner for
klubtrænere.



Rekruttering af klubbernes trænere og spillere, der arbejder med udvikling
af P/C, til specialtræner-kurserne

3. Forbunds pitcher/ catcher ekspertgruppe. Arbejdsgruppe kortlægger
spillemæssige mål for pitchere og catchere i U12, U15, U19 og U21.

2.3.
2.3.1.

Målopnåelse
Baseline

Der er i 2018 ingen baseline

2.3.2.

Måling af Resultatmål

Arbejdsgruppen foretager analysen af talentgruppen i samspil med internationale trænere.
Ved årets afslutning registrerer administrationen medlemmer af ekspertgruppen.

2.3.3.

Måling af Procesmål

Årlig optælling af afholdte events, antal involveret klubber, produceret materiale.
Tovholder, junior- og eliteudvalg rapporterer til administration, som står for optælling.
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2.4.

Indsatser 2018

2.4.1.

Antagelser og Forudsætninger for Indsatserne

2.4.2.

Forbundets Indsats

2.4.3.

Klubbernes Indsats
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3. Pitch’n Catch 2019
3.1.

Delmål for 2019

1. Talentudvikling
25% af hold i alle aldersgrupper har 2 pitchere og catcher
2. Pitcher/catcher trænerudvikling.
Min. 7 klubber repræsenteret på special-kursuser for trænere i pitching/catching
3. Forbunds pitcher/ catcher ekspertgruppe.
Rekruttering af trænere, der vil udarbejde beskrivelserne for P/C træningsguide på
de 3 forskellige niveauer

3.2.

Procesmål for 2019

1. Talentudvikling 4 afholdte nationale clinics med udenlandsk træner
2. Pitcher/Catcher trænerudvikling.
 4 afholdte ”P/C specialtræner”- kurser med udenlandsk træner for
klubtrænere.
 Kortlægning af klubtrænernes behov og brug af deres praktiske erfaring og
viden fra specialtrænerskurser
3. Forbunds pitcher/ catcher ekspertgruppe.
 Fundamental guide for pitching/catching udarbejdes. Målopnåelse

3.2.1.

Baseline

Med udgangspunkt i indrapporteringen for 2017 (18) har vi følgende baseline:


Antal bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænere

3.2.2.

Måling af Resultatmål

Eliteudvalget registrerer medlemmer af ekspertgruppen ved årets afslutning.

3.2.3.

Måling af Procesmål

Årlig optælling af afholdte events, antal involveret klubber, produceret materiale.
Tovholder, junior- og eliteudvalg rapporterer til administration, som står for optælling.
Kortlægningen og behovsanalyse udføres af tovholder og arbejdsgruppe med hjælp fra de
internationale instruktører.
Spørgeskema udarbejdet af arbejdsgruppen udsendes til klubtrænerne. Administrationen
udsendes sæsonstart.
1. Udvalgsformændene er ansvarlige for en analyse af, hvordan deres arbejde bedst
kan foregå i samarbejde med klubberne. Bestyrelse er ansvarlig for udarbejde af
”new ways of working” strukturen.
Kommunikationsudvalget har ved årets afslutning udarbejdet er den digitale
strategi beskrevet, og der er lavet en projektplan for implementering.
2. Udviklingskonsulenten registrerer årligt afholdelse af inspirationsmøder og
deltagelse i vidensdelingsportalen.
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3.3.

Indsatser 2019

3.3.1.

Antagelser og Forudsætninger for Indsatserne

3.3.2.

Forbundets Indsats

3.3.3.

Klubbernes Indsats
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4. Pitch’n Catch 2020
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5. Pitch’n Catch 2021
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