
 

Struktur OL Trap 

 

Fra potentiel talent til OL trap – skytte 

Flugt sektionens opgave er at konsultere klubberne, og herefter få disse i samarbejde. 

Strukturens start vil være - med hjælp fra klubberne - at få udnævnt såkaldte ”spottere” 

Spottere som vi skal hjælpe med alsidig træner-uddannelse på tværs af sektionerne. 

Som udgangspunkt skal alle sektioner samarbejde for at få resultat. 

Spotternes opgave er at se talentet hos skytten og herefter med hjælp fra Flugt ledelsen får disse 

videre i systemet. 

Skeet – trap – Sporting. 

For OL Trap’s vedkommende er det meningen at strukturen forsætter med udnævnelse af 2 

trænings centre: 

Herning Jagtcenter 

KFK København 

Her vil der være mulighed for at afprøve talentet og eventuelt bringe disse videre fra talent til 

etableret skytte. 

 

Træningscentrene vil have OL-Trap træning 2-4 gange om måneden med Dansk Træner på – 

resten selvtræning + turnering. 

Hvis talent og resultat former sig vil der være yderligere skridt. Disse er opdelt i grupper: 

1. Talent 

2. Udviklings- / landsholds gruppe 

3. Mesterskabs gruppe 

4. Elite gruppe 

Som OL Trap er efterladt, må man konstatere, at der skal startes stort set forfra. Vi har på 

nuværende tidspunkt ingen Elite skytter. Måske 1-2 mesterskabs skytter.  



En ny struktur som ovenfor forklaret skal der til. Der bliver taget initiativ til møde med potentiel 

skytte og foreninger, hvor vi finder ud af hvor OL-Trap står for øjeblikket, med krav om 

sammenhold og samarbejde. 

Først og fremmest stop for skriverier – chikane af hinanden i offentlige medier. 

Sektionens krav fremadrettet vil være sammenhold, samhørighed og fælles mål. Et styrket OL Trap 

med skytter der koncentreret arbejder for at komme tilbage som en magtfaktor i dansk skydning. 

På den lange bane håber vi med samarbejde og arbejdsro, at kunne finde skytter som kan klare sig 

internationalt World Cup, EM, VM og OL. 

 

Der har vi desværre lange udsigter. Vi har fælles med Elite delen (SKYD + Team Danmark 

sportschef) besluttet, at pga. OL Trap’s nuværende situation, vil det først være muligt at sigte OL i 

2020. EM og VM første gang 2014. Dog er det en forudsætning at resultaterne er til stede. 

Dvs. målet 2013 er Nordisk Finale samt enkelte WC. 

Dette er selvfølgelig overordnede beslutninger. Hvis resultaterne og talent viser noget andet, vil de 

nuværende aftaler kunne brydes. 

 

Sektionsleder OL-Trap 

Jens Ole Mathiesen 

 

 

 


