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Fredericia Kommune satser på talentudvikling, på at 
udvikle attraktive idrætsmiljøer, der kan være med 
til at hjælpe lokale idrætstalenter. Dels ved at give 
muligheder for at den enkelte udøver kan afprøve sit 
talent, dels ved at hjælpe de unge på vej i overgangen 
fra talent til elite. 

Fredericia Eliteidræt er kommunens eliteidrætsorga
nisation, der varetager opgaverne på eliteidrætsom
rådet. Fredericia Eliteidræt samarbejder med lokale 
idrætsklubber, ungdomsuddannelserne, Fredericia 
Idrætsråd, Team Danmark og erhvervslivet om elite
idræt og talentudvikling.

Talentudviklingen i idræt har i forlængelse af Team 
Danmarks lancering af eliteidrætskommuner i 00èrne 
ført et øget tidsforbrug med sig for idrætsudøverne. 
Således fremstår idrætsdyrkelsen i eliteidrætssam
menhæng ved indgangen til 20èrne i stigende grad 
som en livsstil for unge i alderen 13 til 20 år. Noget 
helt andet end den fritidsinteresse, som det engang 
var for de fleste. 

Udviklingen har påvirket de unges hverdag i mange 
retninger. Tiden til skole, tiden til et socialt liv, samvær 
med familie og venner er blevet mere presset, lige
som passionen for idræt er blevet identitetsskabende 
på godt og ondt. Der skal i stigende grad prioriteres, 
foretages nogle valg. 

Udviklingen har over tid også ændret opgaven for 
Fredericia Eliteidræt. Fra at stille faciliterer til rådig
hed for træning, samarbejder Fredericia Eliteidræt 
derfor også i et stigende omfang med idrætsskoler og 
ungdomsuddannelser om at udvikle fleksible uddan
nelsestilbud til talenter fra 7 klassetrin og frem til endt 
ungdomsuddannelse. Der samarbejdes desuden med 
erhvervslivet om tiltag, der kan gøre det muligt for 
unge at forene elitetræning med et civilt job. 

Det er således også blevet Fredericia Eliteidræts mål 
at udvikle lokale idrætsmiljøer, der kan være med til 
at gøre Fredericia til et af Danmarks bedste steder at 
dyrke sit talent i idræt. Det er håbet med denne mål
sætning, at vores lokale idrætsklubber kan tiltrække 
idrætsudøvere fra andre dele af landet. 

Holdninger og værdier for talentudvikling i 

eliteidrætskommunen

Fredericia Eliteidræts udgangspunkt for talentudvik
ling er, at talentudviklingen grundlæggende foregår 
i klubberne. Mængden af centrale talentudviklings
aktiviteter er således begrænset og står ikke mål med 
den mængde træning, det enkelte talent har i sin 
klub.

Men aktiviteterne i Fredericia Eliteidræt er vigtige for 
udøvernes udvikling og det kræver en fælles indsats 
for klubberne og Fredericia Eliteidræt at skabe de 
mest optimale rammer for de unge talenters udvik
ling.

Talentudviklingen i Fredericia er således helt afhæn
gig af, at talenternes daglige træningsmiljø er så godt 
som muligt og Fredericia Eliteidræt vil arbejde for at 
understøtte og supplere klubbernes arbejde med 
idrætsudøverne.

I og med at talentudviklingen 
primært foregår i klubberne, 
båret af passionerede men
nesker bør talentudvik
lingen tage afsæt i nogle 
fælles grundlæggende 
holdninger og værdier for 
arbejdet med talenternes 
træning, konkurrence og 
hverdag.

ELITEKOMMUNE 2.0 PÅ VEJ



4 | Fredericia Eliteidræt, talentudviklingsstrategi 2020-2023

Team Danmark har i samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund og elitekommuner m.fl. udarbej-
det et værdisæt for talentudvikling.

Talentudviklingen i Fredericia Eliteidræt baserer sig på 
de holdninger, værdier og anbefalinger, der er i Vær
disæt for talentudvikling i dansk idræt – talentHUSET.

Værdisættet er en form for ”ledestjerne” for arbejdet 
med talenter og indeholder en række anvisninger og 
definitioner af centrale begreber indenfor talentud
vikling.

Værdisættet kan kun virke og omsættes til praksis, 
hvis alle de personer som er en del af talenternes 
udvikling, tager det til sig og arbejder med anvis
ningerne. 

Overskrifterne for de fem værdier i ”talentHUSET” 
er: Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og 
Trivsel.

Helhed: 
Fokus på talenternes samlede miljø

Udvikling: 
Fokus på færdigheder med det langsigtede mål for 
øje.

Samarbejde: 
Med talenter i centrum og indvolvering af nøgleper
soner.

Engagement: 
Træneren er afgørende for talenternes udvikling og 
fastholdelse.

Trivsel: 
Glæde til træning og evne til at håndtere modgang.

VÆRDIER FOR 
TALENTUDVIKLINGEN

Øge antallet og kvaliteten  
af talenter i dansk idræt

Helhed

Engagement Trivsel

Udvikling

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt

Samarbejde
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For at sikre en fælles forståelse og et fælles afsæt 
for talentudviklingen i idræt er her definitioner af 
to helt centrale begreber for talentudvikling. Et 
talent samt talentudviklingsmiljø.

Et talent

En ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder 
i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet 
udvikling til senioratlet på højeste nationale og/eller 
internationale niveau.

Først efter puberteten kan man kvalificeret begynde 
at vurdere, hvilke udøvere der er talenter (jf. oven
stående talentbegreb) da børnene kun er i starten af 
deres motoriske og kognitive udvikling. Det er således 
ikke hensigtsmæssigt at betegne før pubertære ud
øvere som talenter (eller det modsatte) – de er 
blot børn og unge med forskelligt sportsligt 
niveau.

Et talentudviklingsmiljø

Et dynamisk system, der omfatter 
talenternes nære og fjernere 
omgivelser i og uden for spor
ten, der alle har en betydning 
for talenternes udvikling 
(Team Danmark AKT 2.0) 

Miljøet er personerne og 
relationerne i det daglige 
træningsmiljø (holdkam
merater, trænere, ledere 
mv.) men også familien, 
lærere og venner uden 
for sporten – se figur. 

Som talentudvikler er det afgørende at forstå, at det 
enkelte talent indgår i et miljø, hvor mange faktorer 
har betydning for talentets udvikling – også faktorer 
uden for sporten selv. Det er derfor afgørende i ar
bejdet med børn og unge, at træneren ser udøverne 
som mennesker og ikke blot atleter og har forståelse 
for udøvernes samlede livssituation.

ET TALENT OG 
TALENTUDVIKLINGSMILJØ

Forbund
Andre hold  

og klubber
Skole

Uddannel

sessystem

Venner

Trænere

EksperterLedelse

Klub kammerater

Familie
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Specif k sportskultur

Unge  

talenter

Miljø udenfor sporten Miljø indenfor sporten

TUM modellen: Kristoffer Henriksen, talentmiljøer i verdensklasse 2011.
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MISSION OG VISION FOR 
TALENTUDVIKLINGSARBEJDET

Mission
Fredericia Eliteidræt skal i samarbejde med alle 
relevante aktører udvikle et attraktivt talentmiljø i 
Fredericia Kommune, der kan bane vejen for, at unge 
med passion og potentiale i idræt får mulighed for at 
afprøve sit talent i idrætsskolen og kan få hjælp til at 
udvikle sig i overgangen fra talent til elite i ungdoms
uddannelse. 

Fredericia Eliteidræt skal være med til at udvikle 
udøvere med stærke personlige og sociale kompeten
cer, der gør dem i stand til at indgå i positive fælles
skaber med andre og være gode repræsentanter for 
idrætten.

Fredericia Eliteidræt skal være med til at skabe grund
lag for, at fredericianske idrætsklubber kontinuerligt 
vil kunne fremme talentudviklingen i deres respektive 
klubber.

Visioner

At skabe en lokal sammenhængende talentudviklings
model, hvor aktører på alle niveauer samarbejder 
ligeværdigt om at skabe det bedste talentudviklings
miljø for den enkelte udøver ud fra fælles forståelse af 
ansvarlig og optimal talentudvikling.

For at opnå denne vision vil vi: 
• Basere vores holdninger, værdier og anbefalin

ger på den nyeste viden om og dokumenteret 
erfaring med talentudvikling, bl.a. undersøgelser 
i Fredericia Eliteidræts talentmiljøer fortaget i 
perioden 20162019. 

• Indgå i ligeværdige samarbejder med alle rele
vante aktører inden for Fredericia Eliteidræts 
talentudvikling og udvikle samarbejdsmetoder, 
der tager afsæt i den lokale kontekst. 

• Udvikle motiverende, inspirerende og udviklende 
træningsmiljøer for børn og unge, der både bi
drager til udviklingen af talenternes menneskeli
ge og sportslige kompetencer samt understøtter 
talenternes generelle trivsel og mentale sundhed.
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  Vi skal fremover være opmærksomme på, at de 
unge kan være i miljøet gennem tre år i folkesko
len (7. 9. klasse), og mindst tre år i ungdomsud
dannelsen. I alt 67 år, hvor der to gange ugentligt 
trænes i ens egen idræt. En målrettethed så tidligt 
og så struktureret kan opleves af nogle, som ”dræ
bende” for al motivation.

  Vi ønsker flere aktiviteter på tværs, så der skabes 
et stærkere bånd på tværs af idrætterne. Vi skal 
ikke gå på kompromis med kvaliteten i morgen
træningen, men være opmærksomme på, at 
glæden, fællesskabet og det at være med i et 
inspirerende træningsmiljø, betyder meget. Den 
målrettede træning kan komme tids nok, og skal 
kombineres med aktiviteter på tværs.

  Vi ønsker at skabe et miljø, hvor der i højere grad 
bliver ansvar for egen læring. Dette kan bl.a. gøres 
ved, at der i perioder af morgentræningen etable
res træningsgrupper (f.eks. på tværs af alder i de 
enkelte idrætter). Det kunne f.eks. være fløjspiller
ne i håndbold, der arbejder sammen eller en grup
pe af svømmere, der arbejder med brystsvømning, 
og i fællesskab inspirerer og hjælper hinanden.  
Det kunne være de ældste udøvere, der lærer 
nogle tekniske færdigheder til de yngre.

  Vi ønsker at skabe et træningsmiljø, hvor der 
instrueres mindre, og inspireres mere. 

KVALIFICERET TRÆNING OG TRIVSEL

ELITEKOMMUNE 2.0 PÅ VEJ – TRÆNERE, LEDER, TALENTER ANBEFALER BL.A.
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  Vi afsøger muligheden for at kunne have morgen
træning i den ramme, som det kendes nu, men 
også arbejde med en mere fleksibel ordning, hvor 
det i ungdomsuddannelse kunne tilpasses den 
enkelte ift. deres skema, og hvor der kunne gives 
mulighed f.eks. at træne i formiddagstimerne. 

  Vi ønsker at fokusere mere på vejledning og råd
givning af de unge talenter i morgentræningen, så 
vi dermed kommer tættere på den enkelte udøver, 
og i højere grad sikrer, at vi har en god fornemmel
se for, hvor den enkelte er henne, og hvad det er 
for nogle tanker og overvejelser den enkelte har i 
forhold til at være en del af morgentræningen.

  Vi ønsker at skabe et tættere samarbejde mellem 
folkeskolen og morgentræningen. Dels i forhold 
til arbejdet med ”Den mentale rejse”, men også i 
dagligdagen, hvor vi ønsker, at lærere og trænere 
kommer tættere på hinanden. Det kunne være 
ved deltagelse i bl.a. Trænerforum, inspirationsaf
tener mm.  Dette vil også være medvirkende til at 
skabe et mere balanceret forhold mellem skole/
uddannelse og sport.
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Vi har defineret fire pejlemærker som 
rækker ind i Fredericia Eliteidræts arbejde 
i hverdagen og ud i den lokale og nationale 
eliteidræt, som vi er en del af.

Forslagene til pejlemærker udspringer af de 
undersøgelser, som har været lavet af talent
udviklingen i eliteidrætskommunen i perioden 
20162019 i samarbejde med forskningsinstitu
tioner, lokale klubber, idrætsskole og ungdoms
uddannelser.

Pejlemærkerne skal udstikke retninger for det 
daglige arbejde i Fredericia Eliteidræt. Det er at 
betragte som fokusområder, hvor det vurderes, 
der er et behov for at løfte den lokale talentud
vikling i de kommende år.

Pejlemærkerne udgør det strategiske grundlag, 
hvorpå vi kan være med til at træffe beslut-
ninger for den lokale talentudvikling i idræt.

Pejlemærkerne prioriteres ligeværdigt.

VORES STRATEGISKE 
PEJLEMÆRKER 2020-2023

FREDERICIA ELITEIDRÆT
FOKUS PÅ DET HELE MENNESKE

Fri for skader Vejledning 
om uddannelse

Planlægning af 
talenternes 

træning og hverdag

Aktiviteter i 
Fredericia Eliteidræt

Eliteidræt 
i skoletiden

Idrætsudøver

Sociale relationer
mellem unge

Kost i forbindelse 
med elitetræning

Genvej til job

Træning af idræts-
speci�kke kompetencer

(foregår i din klub)
Sportspsykologi

S
tr

at
eg

ie
r 

fo
r 

ta
le

n
tu

d
v

ik
li

n
g

Fra talent til elite 

Eliteidræt i ungdomsuddannelsen – 16-19 årige

Akademi og campus

Bæredygtige børneidrætsmiljøer 

Børneidræt, strategi for de 8-12 årige

Afprøvning af talentet  
Talenttræning i 7-9 klasse i idrætsskolen – 13-15 årige
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1. Eliteidræt i ungdomsuddannelsen – dual career 

Der er behov for at ”åbne flere vinduer” som idrætstalenter i ungdomsuddannelse kan ”kravle ind af”. Ungdoms
uddannelsernes tilbud om morgentræning på udvalgte linjer åbner døren for at kombinere elitetræning med en 
ungdomsuddannelse. Tilbuddene er forholdsvis få i forhold til den mangfoldighed af uddannelsesretninger på 
STX, HHX og HTX, som unge idrætsudøvere ønsker at kombinere med eliteidrætsdyrkelsen. Fredericia Eliteidræt 
skal fortsat samarbejde med ungdomsuddannelserne om at forbedre tilbuddene med plads til morgentræning, 
men Fredericia Eliteidræt skal samtidig udvide egne rammer for adgang til talenttræning, så træning kan foregå 
om morgenen men desuden i talentcentret på eftermiddage. Idrætsudøverne har i stigende omfang brug for flere 
træningsvinduer at vælge mellem for at få tingene til at hænge sammen i perioder.

•  Alle idrætstalenter i ungdomsuddannelse skal have mulighed for at indgå i Fredericia Eliteidræts tværgående træ
ningsmiljø i hverdagen og på den måde kunne have glæde af de ydelser, Fredericia Eliteidræt leverer.

•  Fredericia Eliteidræt skal videreudvikle sit setup for at hjælpe idrætstalenter i ungdomsuddannelse. Det er et 
setup, som i dag favner ungdomsuddannelseskoordinatorer på IBC Fredericia Middelfart og Fredericia Gym
nasium og rummer opstartsmøder med talenter samt den tværgående koordinering om at forene ungdoms
uddannelse og talenttræning i hverdagen for idrætstalenter. Udgangspunktet for udviklingsprojektet er den 
eksisterende partnerskabsaftale mellem Fredericia Gymnasium og Fredericia Eliteidræt, hvor der stilles 3 timer 
til rådighed i en koordinatorfunktion til at vejlede unge idrætstalenter i spændingsfeltet mellem elitesport og 
ungdomsuddannelse.

•  Udvikling af adgang for unge idrætstalenter til talenttræning i Fredericia Eliteidræt, der vil kombinere eliteidræt 
med en håndværksmæssig uddannelse

•  Fredericia Eliteidræt skal arbejde for at skabe grundlag for et campus, der kan være med til at rekruttere 
idrætstalenter til vores lokale klubber.  Som det er i dag kan Fredericias klubber i bedste fald fastholde egne 
unge i Fredericia – men dårligt rekruttere i fraværet af både efterskole og sportskollegium  med mindre det 
sker til en professionel seniorelite.

2. Talenttræning i idrætsskolen – At formå at træne med større kvalitet

Der skal inspireres mere og instrueres mindre, når unge idrætstalenter afprøver sit talent. Trænere og udøvere 
har behov for at kunne reflektere sammen i forbindelse med træning for at understøtte den individuelle tilgang, 
bl.a. at kunne arbejde med målsætning og feedback. 

Sportspsykologiske elementer skal introduceres på 7. og 8. årgang for idrætsudøverne (mod tidligere på 9. 
årgang). Fokus skal være på at give de unge idrætsudøvere evner til på et tidligere tidspunkt end hidtil at kunne 
skabe større bevidsthed om egen træning ved at øge koncentrationsevnen og kompetencer i retning af at kunne 
sætte mål og evaluere egen træning. 

Den fysiske basis – det træningsmæssige grundlag, hvorpå unge idrætsudøvere i 7. klasse tilgår talenttræning, er i 
mange tilfælde spinkelt og skal forbedres ved en udvidet indsats i samarbejde med Ullerup Bæk Skolen.

•  Der videreudvikles på konceptet for samarbejdet mellem Fredericia Eliteidræts morgentræning og Ullerup 
Bæk Skolen om obligatorisk idræt med særlig fokus på at skabe større sammenhæng mellem idræt i skolen og 
træning fra 79 klasse. Idrætsudøvernes talenttræning ses, forstås og arbejdes med som en pulje på 6 timer, 
hvor den obligatoriske idræt skal være med til at løfte niveauet på idrætsudøvernes fysiske basis med henblik 
på at kunne holde til en øget træningsmængde.

•  Det sportslige set up for de 1315 årige (79 klasse) skal forsøges afprøvet som  formiddagstræning. Det for at 
forbedre en række fysiske parametre ved at træne senere. Skole og klubber skal ved formiddagstræning arbej
de sammen om, at der kan skabes yderligere rum for individuel vejledning af udøverne, via flere tidslommer 
omkring træning med tid til samtale mellem udøver og trænere. 

•  Der skal være en tættere dialog i hverdagen mellem lærere og trænere om talenterne. En samtykkeerklæring 
skal understøtte og udvide den indbyrdes dialog mellem lærere og trænere om idrætstalenternes trivsel. 
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3. Videreudvikling af bæredygtige klubmiljøer

Talentdelen fylder i stigende grad i klubberne. 
Både på tid og økonomi. Strategi og handleplaner 
er fast på dagsorden for at skabe retning og mål.
Fredericia Eliteidræt har fokus på at understøtte 
klubbernes indsatser på området ved: 

•  At støtte klubbernes implementering af strategi 
ved at samarbejde om fælles mål for handle
planer for talentarbejdet i klubregi. Der støttes 
op om indsatserne med økonomi.

•  At videreudvikle den eksisterende praksis i 
klubbernes talentmiljøer med afsæt i Team 
Danmarks, specialforbundene og eliteidræts
kommunernes værdisæt for talentudvikling i 
dansk idræt.

•  At inspirere hinanden gennem netværksdan
nelse og samspil til udvikling af talentfulde og 
bæredygtige klubmiljøer for børn og unge.  
Det sker bl.a. i Fredericia Eliteidræts træner  
og lederforum, hvor vi mødes på tværs af klub
ber. Det foregår desuden i en løbende dialog i 
hverdagen mellem parterne.

•  At arbejde for at optimere på træningsfaciliteter til klubbernes talenttræning. Det gælder, dels i forhold til at 
understøtte klubbernes tilgængelighed til træningsfaciliteter, dels i forhold til videreudvikling af eksisterende 
træningsfaciliteter.

•  At samarbejde med Fredericia Idrætsråd om at udvikle attraktive børneidrætsmiljøer, hvor leg og læring spiller 
en central rolle. Der satses på udvikling og uddannelse af ledere og trænere, der kan understøtte indsatserne.

4. Samarbejde med idrættens specialforbund

Idrættens specialforbund er en vigtig medspiller i den lokale talentudvikling. Det udmøntes i en række konkrete 
samarbejder med Fredericia Eliteidræt. I forbindelse med udvælgelse af talenter til at indgå i talenttræning, søges 
der konsensus på området i de idrætsgrene, der har opnået sportslig godkendelse i Team Danmark sammen
hæng. Det gælder først og fremmest i skydning, triatlon, svømning og håndbold men også i øvrige idrætsgrene.

•  Fredericia Eliteidræt, BPI Skydning og Dansk Skytte Union samarbejder om at udvikle BPIs position som Team 
Danmark talentkraftcenter, der huser de bedste skytter i regionen i alderen 1524 år.

•  Fredericia Eliteidræt, Fredericia Triatlon Team og Triatlon Danmark samarbejder om at skabe grundlag for et 
kraftcenter på kortbanedistance i Fredericia, der skal huse triatlon talenter i regionen 

•  Fredericia Eliteidræt, Delta Svøm, EGIF Svøm i fællesskab samt Dansk Svømmeunion indgår i trepartsdrøftelser 
med Vejle og Kolding i forhold til samarbejde om talentudvikling i svømning i trekantområdet i 20212024.

•  Fredericia Eliteidræt og Dansk Håndbold Forbund har indgået kontrakt – som omfatter samarbejde med den 
lokale samarbejdsklub FHK. Aftalen rummer elementer, der skal styrke det lokale håndboldtalentmiljø i perio
den 20202021.

•  Fredericia Eliteidræt samarbejder med DBU i forhold til at udvikle set up for talentudvikling i fodbold for dren
ge – men også piger, der kan opnå sportslig godkendelse. For drengenes vedkommende i 2021. For pigernes 
vedkommende i 2023.

Bredde

Talent

Elite

Miljø Handleplan

Strategi

Vi arbejder for at  

klubberne får strategier 

for talentudvikling

Talentudvikling med 

talentet i centrum

ATK
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Mål Resultat Status/ Vurdering

Dual career At øge antallet af linjer på 
de gymnasiale ungdoms
uddannelser, der frihol
der timer til morgentræ
ning for idrætstalenter 

2 linjer på STX er blevet 
suppleret med én linje 
på HHX. I alt 3 linjer fri
holder i 20192020 timer 
til morgentræning. Dertil 
kommer muligheder for 
at tilgå bodyordninger på 
linjer på HHX og HTX ved 
fravær fra undervisning 
pga. træning

Det vurderes, at der er 
gode muligheder for at 
kombinere elitesport 
med skole, men struktu
ren blokerer fortsat for, 
at flere unge idrætstalen
ter i ungdomsuddannel
se kan indgå i talenttræ
ning om morgenen. 

Implementering af 
Team Danmarks 
værdisæt for 
talentudvikling

At sikre trivslen i lokale 
talentmiljøer ved at 
placere talentet i cen
trum for  talentudvikling.  
Mennesket før udøveren.

Fredericia Eliteidræt har 
implementeret Team 
Danmark, idrættens spe
cialforbund og elitekom
munernes værdisæt for 
talentarbejdet i alle sine  
indsatser. 

Idrætsudøvere har 
adgang til talenttræning 
i eliteidrætskommunen, 
hvis de har klubtilhørs
forhold eller bopæl i 
Fredericia Kommune.

Målorientering af 
handleplaner for 
talentudvikling i 
klubber

At sikre implementering 
af strategi for talentarbej
det i klubberne.

Fredericia Eliteidræt har 
ikke opnået merværdi 
ved at sætte resultatmål 
fremfor udviklingsmål. 
Klubberne kommer i 
mål med nogle tiltag, 
men ikke alle, hvilket gør, 
at tiltænkt økonomi til 
talentarbejdet kan gå til 
”spilde”. 

Fredericia Eliteidræt vil 
fremover støtte klub
berne med økonomi til 
udviklingsmål, der skal 
udmøntes i fælles ind
satsområder.

Samarbejde med 
specialforbund om 
screening af talenter

At screening af talenter 
favner specialforbun
denes tilgang såvel som 
klubbernes. Idrætsud
øvernes potentialer væg
tes på linje med udøver
nes sportslige niveau.

Fredericia Eliteidræt har 
optaget flere talenter ved 
at have special forbund
ne med, end det ellers 
vil være tilfældet. Også 
idrætsudøvere hvor det 
sportslige niveau kan 
variere.

Fredericia Eliteidræt 
vil fortsat knytte idræt
tens specialforbund til 
talent udvælgelsen i tæt 
sammenarbejde med 
klubberne.

PRIORITEREDE HANDLINGER
For Fredericia Eliteidræt for perioden 20162019
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Mål Resultat Status/ Vurdering

Videndeling om 
talentudvikling

At inspirere og facilitere 
videndeling om talentud
vikling mellem trænere 
og ledere i lokale idræts
klubber med talentudvik
ling på programmet.

Der er gennem de sene
ste fire år implementeret 
koncepter for træner
forum og lederforum.
Trænere og ledere 
prioriterer videndelingen 
på tværs af klubber. Der 
deltager igennemsnit 30 
trænere og 30 ledere 
på tværs af ca. 15 lokale 
idrætsklubber.

Fredericia Eliteidræt vil 
fortsætte med at dele 
viden med trænere og 
ledere de kommende år.

Forældreinddragelse At involvere forældre i 
deres børns talentudvik
ling – herunder hvordan 
de kan spille en positiv 
rolle. Det sker via delta
gelse i work shops – med 
fokus på talentudvikling, 
der finder sted i 7-9 
klasse.

Forældre deltager i 
højere grad i relevante 
workshops. Det er uafkla
ret om de også er bedre 
”talentforældre” i forhold 
til deres børns deltagelse 
i eliteidræt.

Fredericia Eliteidræt vil 
forsætte med at invitere 
forældre indenfor i 
talentudviklingen og 
give dem medansvar på 
emner, der har indvirk
ning på idrætsudøvernes 
hverdag.

Dispensationer At øge fleksibiliteten 
i forhold til at optage 
talenter. 

At sikre at tilflyttere og 
evt. skadede udøvere 
ikke mister en mulighed 
for at søge ind i talent
klasser, hvis de af gode 
grunde er forhindret i at 
søge ind i januar måned.

Fredericia Eliteidræt har 
åbnet op for at idræts
udøvere kan søge ind 
i talentklasserne i to 
perioder udenfor den 
normale ansøgningspe
riode i januar måned. De 
såkaldte transfervinduer 
er placeret i henholdsvis 
maj/juni og september/
oktober. Der er tale om 
at søge dispensation.

Procedure for dispensa
tioner fastholdes i den 
kommende periode

Transition og 
idrætskoordinator

At skabe øget bevidsthed 
om viden om udfordrin
ger og muligheder som 
idrætstalent i overgan
gen fra idrætsskole til 
ungdomsuddannelse

Fredericia Eliteidræt sam
arbejder med UU vejled
ningen i hverdagen om 
at klæde unge idrætsta
lenter på 9. årgang på til 
ungdomsuddannelse. 

Fredericia Eliteidræt har 
tilknyttet idrætskoordi
natorer i ungdomsud
dannelserne til at hjælpe 
idrætsudøvere med at 
forene skole med elite
træning.

Fredericia Eliteidræt 
vil samarbejde med 
ungdomsuddannelser 
om at udvikle konceptet, 
bl.a. via intro forløb i 
ungdomsuddannelse for 
idrætstalenter.



Mål Resultat Status/ Vurdering

Fredericia 
Idrætsfond

At tilvejebringe et 
økonomisk grundlag for 
at kunne støtte atleter, 
idrætstalenter og idræts
klubber med større 
økonomi.

Fredericia Eliteidræt 
har etableret Frederi
cia Idrætsfond i 2017. 
Fonden har i sine første 
år støttet atleter, talenter 
og idrætsklubber med  
ca. 400.000 kr.

Fredericia Idrætsfond 
skal videreudvikle samar
bejdet med erhvervslivet 
om projektet til gavn for 
de lokale idrætsklubbers 
talentarbejde.

Tværgående miljø At samle idrætstalen
ter på tværs af lokale 
idrætsgrene i et fælles 
talentmiljø om træning 
og socialt fællesskab. 

Talentcentret har også 
fokus på træning og 
trivsel blandt de unge 
Talentcentret har fokus 
på målrettede indsatser 
inden for bl.a. sportspsy
kologi for udvalgte 
talenter.

Idrætstalenter fra 1012 
idrætsgrene indgår i et 
tværgående talentmiljø i 
hverdagen med adgang 
til Fredericia Eliteidræts 
supportfunktioner. 

Talentcentret giver unge  
idrætstalenter mulighed 
for at indgå i sociale 
fællesskaber på tværs af  
idrætsgrene. Flere talen
ter fra mindre idrætsgre
ne skal fremover indgå. 

Sportslige satsninger At kvalificere talentud
viklingen i svømning og 
pigefodbold så de kan 
opnå  sportslig god
kendelse i eliteidræts
kommunen på linje 
med skydning, triatlon, 
fodbold for drenge og 
håndbold.

Svømning har i 2019 
opnået sportslig godken
delse af Dansk Svømme
union og Team Danmark. 
Der er etableret et 
tværgående fodbold
samarbejde mellem tre 
lokale  fodboldklubber 
om talentudvikling. Pige
fodbold er kommet på  
programmet i morgen
træning. 

Fredericia Eliteidræt ar
bejder for at pigefodbold 
kan opnå sportslig god
kendelse senest i 2023 
Fredericia Eliteidræt vil 
implementere og vide
reudvikle tiltag i talent
udviklingen i svømning 
på tværs af klubber, der 
kan understøtte lokale 
klubbers satsninger.

Sportslige mål At frederianske talenter 
når et niveau, så de 
udtages til forskellige 
idrætgrenes landshold 
og på sigt kæmper om 
medaljer nationalt og 
internationalt.

Fredericia havde 3 
deltager med ved OL i 
Rio. Fredericia idrætsta
lenter har vundet VM/
EM medaljer i håndbold, 
triathlon og taek wondo 
m.m i perioden.

Fredericia’s idrætstalen
ter skal fortsat begå sig 
på nationalt og internati
onalt niveau og indgå på 
diverse ungdomslands
hold.



YDERLIGERE INFORMATION
www.fredericiaeliteidraet.dk
Kontakt Fredericia Eliteidræt, 
idrætssekretariatet på tlf. 7210 7495 
eller mail: keld.vestergaard@fredericia.dk
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