Idrættens Hus, 16. august 2018

Team Danmarks overordnede bemærkninger til Herning Elites evaluering
Herning Kommune spiller overordnet set en vigtig rolle for talent- og elitearbejdet i Danmark. Herning Elite
har over en årrække bidraget til at udvikle og understøtte gode talentudviklingsmiljøer i og omkring Herning.
Team Danmark værdsætter samarbejdet med Herning Kommune og ser stor værdi i det arbejde Herning Elite
og de lokale miljøer gør for at skabe gode rammer og vilkår for de lokale atleter.
Team Danmarks bemærkninger til uddannelsesområdet:
Team Danmark er overordnet set meget positive over for Herning Elite og de enkelte
uddannelsesinstitutioners arbejde med at skabe en sammenhængende struktur, hvor atleter tilknyttet
Herning Elite både har mulighed for at styrke deres sportslige og uddannelsesmæssige profil. Team Danmark
ser stor værdi i, at de lokale atleter har gode muligheder for at vælge bredt på ungdomsuddannelserne, hvor
der er gode tilbud på flere forskellige uddannelsesretninger.
Det er vigtigt, at Herning Elite fortsat arbejder for at styrke det lokale samspil mellem klubber og
uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for atleterne. Dette kan blandt
andet understøttes ved, at Herning Kommune arbejder for at skabe endnu bedre rammer for oprettelse og
forankring af kombinationsansættelser mellem de forskellige arenaer.
Team Danmarks bemærkninger til det sportslige setup
Team Danmark vurderer overordnet, at Herning Kommune har et stærkt sportsligt setup. Herning Elite
arbejder strategisk med udviklingen af det lokale talent- og elitearbejde, hvor både Team Danmark,
specialforbund og andre relevante interessenter inddrages på en hensigtsmæssig måde. Herning Elite er
deltagende og involveret i regionale og nationale arrangementer, som har til formål at styrke koordineringen
og udviklingen af dansk eliteidræt.
I et fremadrettet perspektiv er det vigtigt, at Herning Elite i samarbejde med de lokale miljøer forsat
understøtter og bidrager til, at der er stærke trænerkompetencer tilstede i talentudviklingsmiljøerne, og at
man har fokus på den fortsatte implementering af Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept.
Team Danmarks bemærkninger til talentcollege
Collegemodellen kan være et godt tilbud til atleter, men det er vigtigt at finde den rigtige model, der med
afsæt i den lokale kontekst understøtter de lokale miljøer og atleter. Det er endvidere væsentligt, at
eleverne bliver en del af et integreret tilbud med trygge rammer, hvor de kan udvikle sig personligt såvel
som sportsligt.
For uden ovenstående henvises til evalueringsmødet mellem Team Danmark og Herning Kommune d. 28.
juni 2018 på Herning Rådhus, og derudover står Team Danmark naturligvis til rådighed i den fortsatte
udvikling af talent- og elitearbejdet i Herning Kommune.
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