Danish Curling Academy
2016-2017
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DCA samlinger 2016 - 17
Tid/Sted

Aktivitet

03. - 04.09.2016
Hvidovre

Primært teknisk træning garneret med andre elementer, herunder
sæsonplanlægning og fysisk tæning
Nye DCA ansøgere vil blive evalueret på denne samling i.f.t. talent

24. - 25.09.2016
Esbjerg

Primært teknisk træning garnere med andre elementer

12. - 13.11.2016
Esbjerg

Primært coaching turnering, hvor det er muligt for coaches at være på
isen sammen med holdene og få input fra DCA trænere.

18. - 19.03.2016
Esbjerg

Forskellige aktiviteter, herunder figurspil for hold.

Mere detaljeret program udsendes, når vi kommer tættere på samlingerne

15-07-2016

Tilmelding
• Tilmeldingsfrister til DCA:

27-08-2016 til Hvidovre runden
19-09-2016 til Esbjerg runden
(nye deltagere)

• Tilmeld til:

lotte@curling.dk
OBS: det er klubben der skal tilmelde
deltagere.

• Tilmeldingsgebyr:

1000 kr./deltager.
Rejsetilskud efter gældende regler

HUSK: deltager i DCA i sæsonen 2015-2016 er skal ikke tilmelde sig før udgangen
af 2016, da DCA deltagelse følger kalenderåret
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Nyt i 2016-2017

15-07-2016

Aktiviteter 2016-2017
• Evaluering af nye ansøgere til DCA ved enten samlingen i Hvidovre
eller Esbjerg i September (eller man kan deltage i begge)
• 4 årlige træningssamlinger
• Indførelse af en årlig ”coaching turnering”
• Udarbejdelse af et online bibliotek af træningsøvelser
• Teknikmærke – à la figurspil for individer og hold
• Talentudviklingsprojekt – hvad gør andre forbund ?
• Hjælp til sæsonplanlægning
• Viden om hvad der skal til for at blive topelite indenfor områderne:
teknik, taktik, mental, fysik.
• Mulighed for sommertræning april-juni, hvis der igen indgås aftale
med Gentofte Curling Club.
• Økonomisk støtte til turneringsdeltagelse
15-07-2016

DCA Formål

”At udvikle curlingtalenter til at blive de næste
elitecurlingspillere, som kan vinde internationale
medaljer på junior- og seniorniveau”
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DCA i.f.t. DCUF strategien
Curlingspillere som har
ambitioner, talent og vil yde
den nødvendige indsats for at
kunne indfri D.Cu.F.’s
resultatmæssige mål

Curlingspillere som alene
nyder at spille curling på
motionsniveau og som ikke
vil/kan komme højere op i
pyramiden
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International elite
National elite
Talent

Motion

Danish
Curling
Academy

Hvem kan deltage ?
• Alle curlingtalenter, som af den sportslige ledelse skønnes at kun
udvikle sig til et internationalt medaljeniveau, og som ønsker at leve
op til følgende generelle krav:
• Ønsker at være i god fysisk form (jf. krav der stilles til træning og fysiske tests)
• Ønsker at træne på is 3 gange om ugen - også selvom det ikke i klubben
umiddelbart er muligt
• Har en alder, der gør det muligt at opnå internationale resultater – det er
altså ikke kun juniorer, som kommer i betragtning
• Vil følge DCA træneres råd og anbefalinger

• DCA er åbent for både hold og individer
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Vejen til Danish Curling Academy
• Alle kan søge om optagelse.
• Hvert år i december tages nye curlingspillere ind i DCA
• I starten af sæsonen afholdes evalueringssessioner med nye
kandidater, hvor de får input til deres curlingspil og klar besked om
udviklingspunkter og midler.

Nu

DCA 2015-2016

Evaluering
af alle
SEP
2015
15-07-2016

DEC
2015

DCA 2016-2017

Evaluering
af nye
SEP
2016

Evaluering
af nye
NOV
2016

SEP
2017

NOV
2017

Formen på DCA
• ”Danish Curling Academy” er ikke et fysisk sted, men en paraply for
aktiviteter – et ”program”
• DCA tilbyder deltagelse i forskellige aktiviteter og økonomisk støtte
• Alle junior initiativer – herunder deltagelse i junior VM - er forankret
i DCA
• DCA er forankret i DCUF’s strategi
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Organisation

Bestyrelse

Sportschef

Talentchef

DCA trænere

15-07-2016

DCA sorterer under sportschefen.

Talentchef rollen vil i 2016-17 blive delt mellem James Dryburgh og
andre ressourcer
Det opbygges et antal frivillige certificerede trænere, som kan
agere ambassadører for DCA i klubberne og deltage i
udviklingsarbejdet.

