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Indstilling af talenter til Svendborg Talentcenter  

– et fysisk træningstilbud til talenter 
 

Så er det igen tid til indstilling af talenter til Svendborg Talentcenter. Talentcenteret er et supplement til 
klubbernes arbejde med at fremme talenternes sportslige udvikling, og danner rammen om et 
udviklingsmiljø, hvor unge talenter kan træne og inspirere hinanden på tværs af idrætter.  
 
For at blive optaget i Svendborg Talentcenter, skal man indstilles af sin klub. Det er derfor klubben, der 
afgør, hvilke talenter der skal indstilles til denne ekstra træning.  
 
Talenterne skal minimum være fyldt 12 år ved sæsonstart, og som noget nyt, har Svendborg Eliteråd 
besluttet, at der kun kan optages talenter til og med 9. klasse, da talenterne herefter har mulighed for at 
søge optagelse på Svendborg Sportsakademi.  
 
Hvis der er flere kvalificerede indstillinger end der er plads til, vil talenter fra de i Team Danmark-aftalen 
prioriterede sportsgrene have førsteprioritet. 
 
Den indstillende træner skal være villig til at deltage i de trænerarrangementer m.v., der arrangeres i 
talentcenteret.   
 
Der kan til sæsonen 2017/2018 maximalt optages 20 talenter. Det er en forudsætning for optagelse, at 
talenterne opfylder kriterierne beskrevet på side 2. Talenterne vil have mulighed for at være tilknyttet 
Svendborg Talentcenter i to år, hvorefter pladsen vil overgå til en anden. 
 
Træningen i Svendborg Talentcenter bygger på Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept, og 
består primært af skadesforebyggende og præstationsfremmende fysisk træning.  
 
For at sikre den rette individuelle træning, testes talenterne fysisk og fysioterapeutisk to til tre gange årligt. 
 
Udover den ugentlige træning i talentcenteret afholdes der kurser for talenter, forældre og trænere i bl.a. 
ernæring, fysisk træning, skadesforebyggelse og sportspsykologi.   
 
Træningen varetages af fysisk træner Rasmus Hellesen og fysioterapeuterne Berit Duus og Simon 
Wissendorf Jensen. 
 
Det er gratis at være tilknyttet Svendborg Talentcenter. 
 
Træningstider: 

Onsdag kl. 16.30-18.30  

 

Sæsonstart: 

Onsdag, den 16. august 2017 

  

Sted: 

Gymnasiehallen, A.P. Møllersvej 35, 5700 Svendborg   
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Kriterier for optag:  

I sæsonen 2017/2018 kan der i alt optages 20 nye talenter, som skal opfylde nedenstående kriterier: 

1. Talentet skal være fyldt 12 år ved sæsonstart

2. Talentet må max. gå i 9. klasse ved sæsonstart

3. Talentets træningsmængde inkl. fysisk træning skal udgøre min. 10 timer pr. uge

4. Talentet skal være dedikeret og motiveret for at træne effektivt

5. Talentet skal være motiveret for at indgå i træningssammenhænge med talenter fra andre idrætter

6. Talentet vurderes af klubben til at være et talent eller have talentpotentiale på højeste nationale

niveau i sin aldersklasse

I indstillingen skal angives følgende oplysninger: 

1. Klub

2. Idrætsgren

3. Navn

4. Tlf. nr. talent:

5. E-mail talent:

6. Tlf. forælder:

7. E-mail forælder:

8. Adresse:

9. Fødselsdato

10. Er talentet optaget i en sportsklasse?

11. Træningsmængde pr. uge i klub:

12. Træners navn:

13. Træners e-mail:

14. Træners tlf.nr.:

15. Træningsskema

16. Udtalelse fra træner med angivelse af sportsligt niveau og begrundelse for indstilling

17. OBS! Ved flere indstillinger fra en klub, skal talenterne indstilles i prioriteret rækkefølge

Skemaet side 3 kan benyttes, eller udfyldes elektronisk via dette link: https://www.survey-

xact.dk/LinkCollector?key=1M2RUV3V351N 

Spørgeskemaet ligger også på www.svendborgelite.dk  

OBS! Hav ovenstående oplysninger klar, da du IKKE kan fortsætte indtastningen, hvis du lukker vinduet 

ned. 

Indstillingerne skal være os i hænde senest den 1. juni 2017 kl. 12.00.  

Sendes enten på mail til jannie.kaae@svendborg.dk, pr. brev til Jannie Kaae, Sport & Uddannelse, 

Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg eller via ovenstående link. 

Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig på mail eller tlf. 30 63 62 38. 

Mange hilsner 

Jannie Kaae 
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INDSTILLING AF TALENTER TIL SVENDBORG TALENTCENTER 

Klub: 

Idrætsgren: 

Navn på talent: 

Prioritet: 

Tlf.nr. talent: 

E-mail talent: 

Tlf.nr. forælder: 

E-mail forælder: 

Adresse: 

Fødselsdato: 

Er talentet optaget i en 

sportsklasse? 

Træningsmængde pr. uge i 

klub 

Træners navn: 

Træners e-mail: 

Træners tlf.nr.: 

Udtalelse fra træner med 

beskrivelse af sportsligt 

niveau og begrundelse for 

indstilling: 

(Kan vedhæftes særskilt) 
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