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Roskilde Håndbold
Mål 1
Få flere Roskilde Håndbold-talenter
til at blive i Roskilde også som
senior med et meget attraktivt
elitetræningsmiljø i elitecenterene,
få talenterne tilbage efter
efterskole/college-ophold, samt
tiltrække talenter udefra. Især efter
oprykningen til 1. division skal vi
fortsat tænke i egne talenter.

Mål 2
At få oprettet talentudviklingscentre
på både piger og drenge som
forløber for elitecentrene, hvor de
bedste spillere fra U 15 og U 17truppen træner og udvikles sammen
med spillere, som er på efterskole,
men kommer hjem og træner i
talentudviklingscentrene.

Mål 3
At få flere spillere i talentklasserne
på Himmelev Skole, som på den
måde får morgentræning 2 gange
om ugen.

Målet er nået, hvis min. 3 spillere
under 23 år spiller på klubbens
førstehold for både damer og herrer.

Målet er nået, hvis der oprettes
talentudviklingscentre for både piger
og drenge med deltagelse af egne
talenter fra U 15 og U 17 og spillere
på efterskole med træning min. 2
gang om måneden fra september til
maj.

Målet er nået, hvis min. 5 spillere
optages i talentklasserne til hvert
skoleår.

Mål 2
Der etableres fast procedure, hvor
alle spillere, der deltager i
morgentræning i forbindelse med
deres udviklingssamtaler, får
udarbejdet specifikke fodboldfaglige
udviklingspunker, som efterfølgende
trænes løbende under
morgentræningen.
Målet er nået, når alle FCR spillere,
der deltager i morgentræning,
medbringer liste med 2-3

Mål 3
FCR skal have et hold i top 6 i enten
U17 eller U19 divisionen

FC Roskilde
Mål 1
FCR skal med tydelig strategi for
udvikling af spillere være det bedste
alternativ til de allerbedste. Klubben
skal målrettet arbejde på at være et
attraktivt alternativ til A
licensklubberne i København.

Målet er nået, når klubben får to
stjerner i licenssystemet.

Målet er nået, hvis et af de to hold
opfylder dette.
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udviklingspunkter/kompetencer og
efterfølgende træner efter disse
under ledelse af vores
morgentrænere.
Roskilde Bordtennis
Mål 1
Spillere i Talentklassen på
Himmelev skole eller på
ungdomsuddannelser, som har
morgentræning

Mål er nået, hvis klubben har 3
spillere med på morgentræning om
ugen.

Mål 2
Roskilde Bordtennis, BTK61 vil
gerne styrke trænerne. De skal
uddanne sig, så de hele tiden er
opdateret.
Klubben vil lave udviklingsplaner på
mindst fem trænere
Målet er nået når planerne er
udarbejdet og trænerne har arbejdet
med målsætninger fra den enkeltes
udviklingsplan

Mål 3
Roskilde Bordtennis, BTK61 vil
gerne være med fremme ved
ungdoms DM og vinde medaljer

Mål 2
Roskilde BMX ønsker at bruge
klubbens større ryttere som
rollemodeller i relation til klubbens
yngre ryttere. Det kan bl.a. ske ved
at de større ryttere bliver tilknyttet
som mentor for de lidt yngre ryttere
(mellemgruppen), at de større
ryttere tager del i trænergerningen
af de yngre ryttere, at de større
ryttere skaber større synlighed
omkring hverdag som BMX ryttere
osv.
Målet er nået hvis Roskilde BMX i
løbet af 2019 får aktiveret de større
ryttere i trænergerningen, således at
mindst tre ryttere, hver har fungeret
som hjælpetrænere ved mindst seks
træningsseancer.

Mål 3
Roskilde BMX ønsker at styrke
træningstilbuddene i klubben,
herunder træningsseancer som sker
på tværs af flere hold. Udviklingen
af træningstilbuddene vil ske
igennem flere forskellige initiativer,
som f.eks. øget fokus på inddeling
af årets fokusområder vedr.
træning, oprettelse af ekstra hold
med specifikt fokus,
gennemførelsen Race Clinic
(træningslejr) osv.
Målet er nået hvis Roskilde BMX i
løbet af 2019 afholder en Race
Clinic (træningslejr), hvor der er
deltagelse af ryttere på tværs af
flere hold.

Mål 2

Mål 3

Måler er nået hvis vi har mindst 6
spillere kvalificeret eller får mindst 2
medaljer.
Bemærk: Ungdoms DM har ikke fri
tilmelding

Roskilde BMX
Mål 1
Roskilde BMX ønsker løbende at
have fokus på kompetenceudvikling
af klubbens trænergruppe, da
trænerne er altafgørende for
talentudviklingen. Udviklingen af
trænergruppen vil ske igennem flere
forskellige initiativer, som f.eks.
sidemandsoplæring, teamdage,
kursusaktivitet osv.

Målet er nået hvis Roskilde BMX i
løbet af 2019 melder minimum 25 %
af trænergruppen til struktureret
uddannelsesforløb.

Roskilde Roklub
Mål 1
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At udvikle talenter der kan indgå i
bruttotruppen hos forbundet for
Baltic Cup og U19 VM.
Målet er nået, når én roer er
udtaget.

At udbygge og pleje det regionale
samarbejde med sjællandske
roklubber, via træningssamlinger og
samarbejder.
Målet er nået, når der foreligger en
samarbejdsaftale mellem Dansk
Forening for Rosport og Roskilde
Roklub med beskrevne mål for
indsatser.

Opnåelse af sportslige resultater

Mål 2
Rytterudtagelse til konkurrence for
det danske landshold – bane og
landevej
1 udtagelser i U17
15 udtagelser i U19

Mål 3
Udvikling af “børne”-cykling i
Roskilde og fastholde Roskilde CR
som eliteklub
Tilgang af mindst 4 nye licensryttere
i B&U klasserne U11P/11 til
U17P/U17

Målet er nået, såfremt et af
nedenstående resultater er opfyldt:
Medaljer ved junior DM (U17- U23).
Medaljer ved senior DM

Roskilde Cykle Ring
Mål 1
Danske mesterskaber på bane og
landevej
2 DM Medaljer i U17:
6 stk. DM medaljer i U19 hvoraf
mindst 2 skal være af Guld:
1 st. U15 DM medalje

