“SAMMEN SKAL VI SKABE
FREMTIDENS VINDERE”

TALENT-NETVÆRK
HORSENS 2015

Talent-Netværk Horsens:
Vores Fyrtårn for 2015:

”Vores ansøgning til Team Danmark skal skabes og formuleres igennem et
stærkt samarbejde i Talent-Netværk-Horsens – ikke blandt de lokale politikere.
Ansøgningen skal bygge på de behov og indsatser vi i fællesskab har fundet frem til, er
de mest værdiskabende for vores talenter.
De behov og indsatser identificeres ude i de respektive klubber og prioriteres dernæst
i Talent-Netværk Horsens.”

DAGENS AGENDA:
•
•
•
•
•

SIDEN SIDST
TILKENDEGIVELSE
SWOT
DE 5 HANDLEGREB
STUDIETUR

Program og handlingsplan for Horsens Talent Netværk 2015:

26.02.15
INTRO TIL
FORRETNINGSUDVIKLING
SWOT-ANALYSE PÅ
MIKRO- OG MAKRO
NIVEAU

23.04.15
SWOT-ANALYSE MED
DE 5 HANDLEGREB +
TILKENDEGIVELSE FRA
KLUBBERNE

4-5.06.15

27.08.15

08.10.15

Studietur med fokus på
talentudviklingsmiljøer,
videndeling & netværk

Inkludering,
implementering og
målrettet indsats med
TalentHUSET på klub og
kommunalt niveau

Fælles udarbejdelse og
færdiggørelse af TD
ansøgningen samt
indlæg omkring sociale
medier

Løbende netværksgrupper og arbejde i klubberne

26.11.15
Evaluering og
individuelle
præsentationer på
visioner og indsatser
+
afslutning

Samarbejdet mellem forbund, klubber og
kommune i de prioriterede sportsgrene
Med etableringen af elitekommuner er det blevet muligt at skabe bedre lokale rammer for unge talenter og dermed
optimere deres sportslige udviklingsmuligheder. Det kræver en god koordinering mellem forbund, klubber og
kommune, så talenterne oplever en sammenhæng i de tilbud som de modtager, og ressourcerne udnyttes optimalt.
Koordinationen mellem klub, kommune og forbund er løbende blevet udviklet igennem årene bla. gennem fælles
deltagelse på seminarer, studieture og implementering af handlingsplaner i de enkelte prioriterede klubber.
Senest er ”elitekommunesamarbejde” blevet et særligt indsatsområde i forbundenes masterplan. Forbundene skal
dermed årligt formulere konkrete mål og handlinger for udviklingen samarbejdet med elitekommunerne.
Team Danmark vil i det fortsatte samarbejde mellem forbund, elitekommune og klub, fokusere endnu mere på at øge
kvaliteten i den lokale talentudvikling.
Det medfører, at kravene til at blive udpeget som prioriteret idrætsgren vil blive skærpet. Team Danmark vil herunder
formulere kriterier for forbundenes involvering i udviklingen af de prioriterede idrætsgrene og talentudviklingen i den
pågældende elitekommune.
Samlet vil det betyde en øget fokusering på de lokale talentudviklingsmiljøer, som producerer talenter med potentiale
til at udvikle sig til senioratleter på højeste internationale seniorniveau.

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt:
Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt udgør en ramme for dansk talentudvikling, og rummer de
centrale værdier for alle aktører, som har ansvaret for at udvikle talenter i Danmark til højeste
internationale seniorniveau.

For elitekommunerne betyder det, at værdisættet skal inkluderes i kommunens:
Politikker og strategier inden for idrætten og det lokale talentarbejde
Støtteordninger for idrætten og det lokale talentarbejde
Form og indhold af de kommunale hædringer, priser og fejringer af talenter, atleter, trænere, ledere
m.fl.
Udvælgelse af talenter til idrætsklasser, lokale træningscentre og talentordninger på
ungdomsuddannelserne.
Udviklingsprojekter i forhold til de prioriterede sportsgrene (klubudvikling).
Støtteordninger og aktiviteter til uddannelse og udvikling af trænere og lederes kompetencer
Herudover skal elitekommunerne sikre, at værdisættet implementeres i de prioriterede sportsgrenes
talentarbejde i samarbejde med de respektive forbund.
I praksis vil elitekommunerne kunne anvende Team Danmarks spørgeguide ift. den nuværende
kommunale praksis til at identificere de hovedområder, hvor der i løbet af samarbejdsperioden skal
prioriteres en målrettet indsats med at implementere værdisættet i samarbejde med relevante lokale
samarbejdspartnere.

Udvikling af kompetence og viden i forhold til talentudvikling
(primær målgruppe 12-18 årige)
Trænernes evner og kompetencer er en afgørende faktor for gode talentudviklingsmiljøer og for at kunne forløse unge
talenters potentiale og dermed også for muligheden for international sportslig succes. Derfor er det afgørende, at
trænernes evner kontinuerligt udvikles.
Team Danmark har derfor formuleret nedenstående indsatsområder der skal bidrage til at fastholde og videreudvikle
det i forvejen generelt høje kompetenceniveau hos de trænere, der har med Danmarks mest potentielle talenter at
gøre til hverdag:
Ved udgangen af 2015 bør det være en forudsætning for at være prioriteret idrætsgren, at alle trænere, der varetager
den daglige træning af idrætsskoleeleverne, skal have taget enten Diplomtræner-uddannelse eller DIF-niveau 2 incl. ATK
uddannelse eller anden formel uddannelse, der kvalificerer til at varetage træningen af talenter.
Elitekoordinatoren - eller andre fagligt kompetente supervisors – skal senest fra 2015 overvære 2 - 4 morgentræninger
om året, og give (skriftlige) tilbagemeldinger på træningen, ud fra de punkter som træneren (evt. i samarbejde med
forbundet) har udpeget som fokusområde(r).
Alle trænere, der forestår morgentræningen på idrætsskolerne, skal fra 2015 deltage regelmæssigt (minimum1-2 gange
årligt) i Team Danmarks fyraftensmøder for trænere. Dette giver både mulighed for faktisk kompetenceudvikling og for
erfaringsveksling og netværksdannelse med landstrænere og med Team Danmarks eksperter.
Elitekoordinatoren skal sikre, at der foregår 2 årlige møder/samtaler med de daglige trænere som er i
samarbejdsklubberne, vedrørende deres udviklings/uddannelsesplaner. Hvis denne samtale ikke afholdes af
specialforbundet selv, så er det elitekoordinatorens opgave. Det skal være en ambition, at ingen klubtrænere står stille
– dvs., der skal ske en kompetenceudvikling.
Elitekommunerne bør årligt afholde en trænerdag med relevant indhold, hvor også trænere fra prioriterede
idrætsgrene i andre elitekommuner vil kunne deltage. Alle trænere, der varetager den daglige træning i prioriterede
idrætsgrene i elitekommuner skal årligt deltage i en hel trænerdag.

Partnerskaber mellem klubber (prioriterede idrætsgrene) og
idrætsskoler om bl.a. aldersrelateret træning og
kombinationsansættelser (Ansvar HPD/KSK)
Implementeringen af Folkeskolereformen medfører daglig idræt og bevægelse for alle børn 45 min.
Dette åbner mulighed for at styrke samarbejdet mellem det lokale foreningsliv, kommunerne og
folkeskolerne om at skabe en mere sammenhængende hverdag for børnene.
Team Danmark forventer, at alle elitekommuner i perioden 2014 – 2017 har et særligt fokus på at
inddrage de prioriterede idrætsgrene i implementeringen af Folkeskolereformen. Elitekommunerne bør
have et særligt fokus på at sikre kvaliteten i idrætsundervisningen, og herunder, at der tages
udgangspunkt i aldersrelateret træning. Da den væsentligste del af idrætsundervisningen vil skulle
forestås af idrætslærere, bør der gennemføres efteruddannelse af idrætslærerne i aldersrelateret
træning.
Elitekommunerne bør endvidere etablere partnerskaber mellem de prioriterede idrætsgrene,
folkeskolerne og kommunen for i videst muligt omfang at etablere et integreret samarbejde mellem de
prioriterede idrætsgrene og Folkeskolerne. Dette rummer store udviklingspotentialer både for
Folkeskolerne og for foreningerne. Det vil i den sammenhæng være naturligt at overveje kombinationsansættelser, hvor trænere i de prioriterede idrætsgrene vil kunne ansættes til at løse opgaver i
forenings-, Folkeskole og evt. forbundsregi.
Alle elitekommuner bør derfor i 2014 – 2015 beskrive en handlingsplan for etablering af samarbejde
mellem de prioriterede idrætsgrene, Folkeskolen og kommunen.
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