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Mødereferat
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1. Referat
Der vil fremover blive taget referat fra møderne i Talent Netværket.
2. Mentaltræning v/ Thor Bitsch, High Performance Academy
Information og inspiration fra Thor Bitsch vedr. de projekter han har kørt på
henholdsvis Langmarkskolen og hos bl.a. AC Horsens, HH og HIC Basketball.
3. Kommende skoleår 2016/17
Sports Campus (adgang, holdtræning)
Adgangsbrikker:
Der skal ryddes op i personer med adgang til Campus, og planen er, at det
bliver der hvert år før sommerferien.
Derfor bedes klubber sende lister med spillere og trænere der skal have
adgang i efteråret – SJ sender reminder på mail.
Pr. 1. august lukkes alle ned der ikke er på klublister.
Holdtræning Campus:
Alle klubber der ønsker bookede holdtræninger i Campus for næste år bedes
melde det ind til SJ.
Campus Styrke er kommet på Forums webbook, så der er mulighed for her at
se hvornår styrke er booket samt hvis der ønskes bookning af yderligere tider.
Minna Haarbo orienterede om fysioterapi i Sports Campus.
SJ orienterede om Idrætsklinikken flyttes til Sports Campus lokaler.
Årshjul – Talent Idrætsklasser. Orientering ved CC. Årshjul medsendt referat.
Skolekoordinator Christian Christensen, Langmarkskolen orienterede om
positive besøg i klubberne for mulige kommende 7. Idræts-klasse elever
4. Afstemning af Talent Netværkets fremtidige struktur
SJ orienterede om vigtigheden af Talent Netværk Horsens som platformen for
beslutninger omkring Eliteidrætten i Horsens, herunder Eliteidrætsrådet.
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Herunder også vigtigheden af, at mødedeltagelse fastholdes. Det er ok at
sende anden klubperson – alle klubber SKAL være repræsenteret og derefter
bære tingene tilbage i klubben.
Der blev drøftet det positive i en større grad af interaktion på tværs af
idrætterne, herunder fællestræning og fælles arrangementer. Klubberne vil
overveje tiltag og ideer på tværs.
Fokus for Talent Netværket de næste 4 år med Team Danmark aftalen:
Kristian Nielsen, AC Horsens pointerede vigtigheden af, at Talent Netværket
fandt fælles fodslag om få punkter der skulle fokuseres på, og som skal bæres
videre til Eliteidrætsrådet og rådets arbejde med Visionsplan 2016-2019.
Dette tages op på næste møde.
Talent Netværket ønsker fortsat udefra kommende indlæg, med vedkommende
indlægsholdere.
SJ animerede til at klubberne bringer egne klubproblemstillinger i spil i Talent
Netværket, for sparring. Dette gerne anonymt gennem SJ.
Kontaktpersoner – Klubber.
Kontaktliste udsendes igen efter mødet sammen med referat. Klubberne bedes
opdatere kontaktoplysninger hvis påkrævet.
Mødekalender 2016.
Oplæg fra skolekoordinatorer til nye mødedatoer for Talent Netværket:
Ultimo august 2016
Start/medio november
Ultimo januar
Medio juni
Dette blev godkendt af medlemmerne. SJ sender nye datoer ud for efteråret
snarest.
Mødelokationer.
SJ nævnte mulighed for afholde møder ude i klubberne, hvis nogen ønsker at
lægge lokaler til. Team Danmark aftalen afholder udgifter til mad/drikke.
Kan også afholdes hos en sponsor eller anden samarbejdspartner.
5. Eventuelt
Talent Netværket drøftede mere profilering af Eliteidrætten – At få fortalt de gode
historier.
SJ arbejder på ny aftale med Jyske Medier.
Eliteidræt Horsens Facebook. Klubberne ligger egne nyheder op på Eliteidræt Horsens
Facebook side.
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