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1. Godkendelse af referat
Referat fra seneste møde i Talent Netværk Horsens den 25. januar blev godkendt. Punktet
falder ud fremover, men der tages stadig referat fra møderne.
2. Indlæg – Daniel Steen Andersen, Horsens Svømmeklub.
Daniel holdt et meget spændende indlæg om hans oplevelser ved som meget ung
svømmetalent, at komme til det nationale træningscenter for svømning i København, og
hvordan det medførte at han tabte lysten til svømning på topplan. En lyst han nu har
genfundet efter tilbagekomsten til Horsens Svømmeklub.
Indlægget gav grobund for masser af gode drøftelser og spørgelyst fra netværket, omkring
arbejde med miljøet omkring talenterne.
3. Sæson 2017/18
Elevoversigt Talent-Idrætsklasser og Sportscollege 2017/18:
Talent-Idrætsklasser – Langmarkskolen:
Fordeling:
Drengefodbold
Svømning
Håndbold
Orienteringsløb
Pigefodbold
Badminton
Basketball
Cykling/Basislinie
BMX/Basislinie
Speedway/Basislinie

7.
18
6
4
2
6
1
1
1

8.
21
8
7
3
11
2
1

39

53

Sportscollege Horsens:
Idræt:
Amerikansk Fodbold
Badminton
Basketball
Fodbold drenge
Håndbold
Karate
Svømning
Pigefodbold
Ridning/basis

3
2
9
26
11
1
20
3
2
77

9.
12
4
1
1
1
1
2
1
1

51
18
12
6
18
4
4
1
1
1

24

116
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Fysisk træning:
Der er et ønske om at styrke den fysiske træning omkring morgentræningstilbudet fra næste
år, og derfor er der i samarbejde med Minna Haarbo, Sports-Fysioterapeuten lavet en aftale
med Mads Damgård som ny fysisk træner. Planen er at Mads især skal være tilknyttet
Campus træningen mandag og onsdag morgen, ligesom han gennem skoleåret skal have
et fokus på i samarbejde med klubberne at lave forløb for de forskellige idrætter på
relevante tidspunkter.
Derudover bliver der udvidet på den fysiske træning omkring Langmarkskolens TirsdagsIdræt, hvor Mads får et større fokus på især 7. og 8. årgang for at styrke den fysiske
træning der også.
Fysioterapi, sportslige screeninger, skadeshold
Minna Haarbo orienterede om setup omkring fysioterapi og sportslige screeninger for næste
år. De nye 7. klasses elever og forældre har fået informationen på infomøde i maj. Der er
udleveret et basisprogram til de nye elever som de kan følge henover sommeren for at
være bedst muligt forberedt til det nye skoleår.
Sportslige screeninger samt re-screeninger i slutningen af skoleåret fremsendes til elever,
forældre og klubber for videre arbejde.
Der oprettes et skadeshold på tværs af idrætterne, hvor skadede elever kan træne hver
torsdag kl. 16.00-17.00. Skadesholdet er et projekt fra sommer frem til efterårsferien i første
omgang.
Nyt Trænernetværk
Søren Jochumsen orienterede om nyt tiltag med at samle morgentrænere og på sigt
klubtrænere i et Trænernetværk der mødes 2 x årligt. Første møde er mandag den 19/6-17.
Team Danmarks Værdisæt for Talentudvikling
Søren Jochumsen orienterede om Team Danmarks Værdisæt for Talentudvikling.
Værdisættet udgør rammen for talentudviklingen i Danmark og som elitekommune skal vi
introducere og implementere Værdisættet i vores talentudvikling. Derfor vil Talentnetværket,
trænere og forældre blive introduceret for det næste skoleår. Der blev udleveret kopi af
Værdisæt – vedhæftet som bilag.
4. Campustræning 2017/18
Skema over holdtræning er fastlagt for 2017/18, da ingen klubber har gjort indsigelse over
udsendte skema.
Der revideres i udleverede brikker efter sidste skole 23/6. Det henstilles til klubberne at man
er skarpe omkring brikadgangen, så brikker der ikke har relevans lukkes ned. SJ udsender
liste til klubberne.
5. Visionsplan – Talentnetværk Horsens
Punkter fra Talentnetværkets Visionsplan der bør bæres til Eliteidrætsrådet. Der kom ingen
umiddelbare punkter til videre bearbejdelse.
Planen omkring Visionsplan er at vi tager den op i efteråret for en revidering i forhold til
videre fremtidigt arbejde i netværket.
6. Evt.
Orientering om VIA Elite
VIA University åbner nu mere op for en eliteidrætsordning ligesom Århus Universitet har AU
Elite og Syddansk Universitet har Syddansk Elite, med mulighed for fleksible
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uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere. Ordningen er igangsat, så kender I til udøvere
ude i klubberne der påtænker en universitetsuddannelse men kan have svært ved at
kombinere det med sporten, så giv gerne lyd så vi kan sætte et møde op med VIA Elite. Der
er mere information at hente på VIA Elites hjemmeside på via.dk.
BGI – orientering om boliger til Sportscollege elever
BGI har åbnet for boligmuligheder for eliteidrætselever på skolen. Udgifter er 3.500,-/år
inklusiv al fortæring. Der er gode busmuligheder lige udenfor døren til
uddannelsesinstitutioner.
Kontakt JP ved BGI for yderligere information.
Mødedatoer 2017/18
Der var ønske om møder 4 gange næste skoleår.
Udkast til mødedatoer:
Mandag 11. september 2017
Tirsdag 27. november 2017
Tirsdag 27. februar 2018
Tirsdag 12. juni 2018

15/6-2017
Søren Jochumsen

