Information om Slagelse Talent og Elite
Slagelse Talent og Elite er et nyt tiltag i Slagelse Kommune, som ønsker at give idrætstalenter og eliteudøvere de
bedst mulige rammer for at udvikle sig.
Vi har allerede afholdt en screening med 15 udøvere og har, grundet succesen, planlagt endnu en screening fredag d.
13. maj. Vi vil med dette brev blot sikre, at budskabet er nået frem til udøverne i de prioriterede idrætter, så vi får
potentielle medlemmer tilknyttet, før det er for sent.
Grundet uddannelsernes deadline for optag og datoen for anden screening, skal vi bruge din ansøgning hurtigst
muligt, og meget gerne inden mandag d. 18. april.
Optag på en ungdomsuddannelse
Skal du efter sommerferien påbegynde din ungdoms- eller erhvervsuddannelse, har du mulighed for at blive en del af
Slagelse Talent og Elite. Hvis du samtidig har søgt optag på de udvalgte linjer på STX, HHX eller HTX, får du mulighed
for morgentræning to gange om ugen samt fællesundervisning i dansk med de andre studerende på Slagelse Talent
og Elite. Hvis du har søgt andre uddannelsesretninger end de fire specifikke, kan du deltage i morgentræningen, hvis
dit skema tillader det.
Udover disse to praktiske foranstaltninger, vil du som udøver under Slagelse Talent og Elite blive tilbudt mere
fleksible vilkår på din uddannelse samt en øget forståelse for de udfordringer, som man står overfor som talentfuld
udøver, der bruger meget tid og energi på sin sport.
Sportslige fordele
Udover de uddannelsesmæssige fordele, vil Slagelse Talent og Elite kunne bidrage til dit sportslige niveau via en
række foranstaltninger. Morgentræningen giver dig i sig selv to ekstra træninger om ugen (160 timers ekstra træning
på et år), men derudover tilbydes der:
•
•
•
•
•
•

fri adgang til en række træningsfaciliteter (bl.a. det nye træningscenter på Sportscollege)
et behandlernetværk
en række elitesportsspecifikke kurser med eksperter indenfor sportspsykologi, kost og ernæring, skader og
lignende
et mentornetværk
et ambitiøst og elitært fællesskab med andre udøvere med mulighed for sparring på tværs af sportsgrene
en række andre muligheder for sportslig udvikling.

Ansøgning
Din ansøgning sker på vores hjemmeside http://slagelsetalentogelite.dk/optagelse.php.
En evt. trænerudtalelse kan eftersendes.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Slagelse Talent og Elite.
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