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1. Godkendelse af referat
Referat fra seneste møde i Talent Netværk Horsens den 14. november bleg godkendt.
2. Indlæg - Team Danmarks ATK 2.0 v. Lene Terp, U17 landstræner pigefodbold
Team Danmark udsendte ultimo 2016 en opdatering af ATK 2.0 (Aldersrelateret
Træningskoncept) med seneste viden og forskning indenfor talenttræning, samt
præsentation af et fokusskift i talentudviklingen.
Lene Terp orienterede omkring de nye tendenser i ATK 2.0, hvor der bl.a. fokuseres på den
selektion af talenter (hvordan og hvornår), sen specialisering hvor talenterne i længere tid
dyrker flere idrætter, trænerens rolle i talentudviklingen (miljøet omkring talenterne) og
opgøret med 10.000 timers reglen.
3. Gruppesparring/Vidensdeling – Hvordan arbejder vi med ATK 2.0 i klubben?
Sparring og vidensdeling gruppevis omkring de nye tendenser, samt hvordan de enkelte
klubber og trænere ser de nye tendenser samt arbejder med dem i hverdagen.
Netværket drøftede i plenum de nye tendenser i ATK 2.0 i samarbejde med Lene Terp.
4. Orientering Talent-Idrætsklasser, Langmarkskolen
Orientering omkring Talent-Idrætsklasserne, Langmarkskolen v. Christian Christensen.
Der er afholdt et meget velbesøgt infomøde den 11/1, og i øjeblikket kommer der
ansøgninger ind frem mod skoleår 2017/18.
Ansøgningsfrist er 3. februar 2017, og Christian animerede til, at klubberne fik skubbet til
deres udøvere samt forældre, for at sikre de søgte indenfor fristen.
Der er udført en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og forældre, som er meget
positiv. Data er ved at blive bearbejdet, hvorefter rapporten vil blive udsendt til netværket.

5. Orientering Sportscollege Horsens
Orientering omkring Sportscollege Horsens v. Søren Jochumsen.
Der er et stort igangværende fokus på profilering af Sportscollege i forhold til kommende
skoleår 2017/18. Jan Løth og Søren Jochumsen er repræsenteret ved infomøder på
skolerne, og der afholdes Åbent Hus i Sportscollege den 26/1.
SJ animerede klubberne til at tage fat i potentielle nye elever til Sportscollege, så eleverne
kan overveje Sportscollege tilbuddet som del af kommende uddannelse.
6. Evt.
Ingen punkter under eventuelt.

