INVITATION
Trænere i talentudviklingen ”Flyvere” og/eller kulturbærere
med fokus på betydning af strategi for valg af talenttrænere

Hvornår:

Onsdag d.16 marts 2022
kl. 19.00 – 21.15 i ADP Lounge i FIC

Deltagere: Klubbernes talentansvarlige ledere
Interesse i at kunne vælge de ”rigtige trænere” i lokale klubber til at arbejde med unge
sportsudøvere i talentøjemed omtales ofte af lederne. Flere klubber har en bevidst tilgang til
trænerrekruttering. I flere lokale klubber sker trænerudvælgelse imidlertid fortsat lidt tilfældigt for
som det bliver sagt: ”Trænere hænger ikke på træer i disse år”. Men det kan have store
konsekvenser for talentarbejdet, hvis man vælger en forkert træner.

Program
•

Kl. 19.00:

1. halvleg: Inspiration v. Morten Poulsen og Hans Jørgen Haysen
Klubtrænere: Flyvetrænere og/eller kulturbærere i lokal kontekst
Strategi for rekruttering af talenttrænere i Sønderjyske Elite

•

Kl. 20.15:

2. halvleg: Videndeling v. Michael Andersen og lokale klubledere
Flyvetræner kontra kulturbærer
Muligheder fordele og ulemper i forhold til klubbers lokale praksis

Tilmelding:

Senest 12. marts på mail til keld.vestergaard@fredericia.dk
Gerne 2-3 ledere pr. klub, der er involveret i emnet.
Gæster i Lederforum – hvad bringer de i spil

Morten Poulsen, talentchef i Haderslev Elitekommune
Morten definerer flyvetrænere og kulturbærere og eksemplificerer betydningen af henholdsvis gode og
mindre heldige trænervalg. Det sker med udgangspunkt i 15 års samarbejde med frivillige klubledelser og
professionelle selskaber i henhold til strategi og valg af trænere i bl.a. ishockey, svømning,
kunstskøjteløb, fodbold, håndbold og atletik i Haderslev.
Hans Jørgen Haysen, tidl. sportschef i Sønderjyske
Hans Jørgen fortæller om baggrunden for valget af superligatræner (Flyvertræner) ind i en fasttømret
kultur - det gode omklædningsrum, vi overlever altid. Desuden om perspektivet til arbejdet med at
opbygge en talentsektor til A-Licens med respekt for både kulturbærere, men også behovet for/ brugen af
flyvetrænere i Sønderjyske.
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Michael Andersen fører dialogen med klubberne i plenum. Hvad betyder det vi hører for egen praksis i
egen idrætsgren

