Vild med sport
Nu starter optagelsesforløbet til Holstebro Elitesport for skoleåret 2017-2018

Er du ung og vild med sport og har du lyst at komme i lære som idrætstalent, så er det nu du har
chancen for at blive elev i en af sportsklasserne på Nørre Boulevard Skolen i Holstebro. Det er
Holstebro Elitesport som sammen med klubberne og Nørre Boulevard Skolen, som står bag
tilbuddet, og det har de gjort siden Holstebro Kommune i 2008 blev ”Team Danmark
Elitekommune”.
Søgningen til de populære sportsklasser har gennem årene været stigende. Det første år med
sportsklasserne var der 3 sportsklasser, mens der i dette skoleår er 6 klasser med 146 elever fra 7. –
9. klasse.

Sportsklasserne – Nørre Boulevard Skolen




I S-klasserne har eleverne præcist de samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever.
Der er morgentræning på skoleskemaet – to gange pr. uge kl. 07.30 – 09.00.
Morgentræning varetages af elitetrænere fra forskellige klubber eller specialister inden for fysisk
træning.

For at blive optaget i Sportsklassen, skal ansøgerne gennem et optagelsesforløb. Det er
klubtræneren, som i første omgang vurderer, at den enkelte udøver har et talent, som berettiger
vedkommende til at søge. For de store idrætsgrene som håndbold og fodbold er der to åbne
træninger, hvor udøverne vurderes. Efter de to træninger, vil de udøvere, som vurderes at have et
potentiale blive bedt om at sende en ansøgning.
- ”Vi har valgt denne fremgangsmåde af to årsager. Det giver os en mulighed for at bedømme et
stort antal af udøvere flere gange og dermed forhåbentligt få et bedre grundlag for at optage
de bedst egnede. Derudover kan vi også skåne de helt unge udøvere for at skulle igennem en
optagelsesproces med samtaler osv. når vi på forhånd kan se, at vedkommende ikke er helt
klar endnu, siger bestyrelsesformand i Holstebro Elitesport og Sportsakademi Carsten
Tovborg.

Informationsmøder
Holstebro Elitesport afholder informationsmøde om sportsklasserne på Nørre Boulevard skolen,
torsdag den 12. januar fra kl. 19.00 – 20.30.
Ud over Nørre Boulevard skolen samarbejder Holstebro Elitesport også med Uddannelsescenter
Holstebro og Idrætsefterskolen Lægården omkring 10. klasse. På Uddannelsescenter Holstebro er
der informationsmøde om STEP10, onsdag den 18. januar fra kl. 19.00 – 20.30, og her vil der være
en repræsentant fra Holstebro Elitesport til stede.
Interesserede forældre og udøvere kan læse mere om optagelsesproceduren og Holstebro Elitesport
på www.holstebroelitesport.dk
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Ansøgningsfrist og endelig optagelse




Ansøgningsfrist til SPORTSLINJEN 7. – 10.klasse: Mandag den 6. februar 2017.
Der afholdes samtaler med samtlige ansøgere i uge 9, 10 og 11.
Ansøgerne modtager besked om optagelse senest onsdag den 22. marts 2017.

250 talenter – kommer fra 16 idrætsgrene




Eleverne som er optaget repræsenterer i skoleåret 2016-2017, 16 idrætsgrene.
Det drejer sig om kajak, roning, motocross, golf, karate, cykling, atletik, ridning, fodbold,
håndbold, svømning, powertumbling, bueskydning, boksning, dans og badminton.
I dag er i alt 250 udøvere med i talent- og udviklingsarbejdet. Nuværende fordeling af
udøverne er: 164 elever er tilknyttet 7. – 10.klasse og 79udøvere er tilknyttet en
ungdomsuddannelse, mens 7 elever er færdige med deres ungdomsuddannelse og i gang med
et sabbatår.

Optagelseskriterierne er følgende





SPORTSLINJEN er et tilbud til unge idrætsudøvere i 7. – 10.klasse, som har talent,
engagement og viljen til at udvikle sit sportslige potentiale. Her kommer de i lære som
idrætstalenter, og får afprøvet deres talent og ambitioner.
Ansøgerne skal have et idrætstalent der gør, at de er, eller kan blive nogle af de bedste
indenfor deres idrætsgren og aldersgruppe.
Eleverne skal være sportsligt godkendt af nuværende klub.
Udøveren skal være medlem af en klub i Holstebro Kommune eller være bosiddende i
Holstebro Kommune.

Optagelsesproceduren – folkeskolen 7. – 10.klasse
I folkeskole regi visiteres eleverne gennem klubberne.
 Den endelige visitering af talenterne foretager Holstebro Elitesport via et optagelsesforløb
med evt. sportslig screening og individuelle samtaler med ansøgerne.
 Sammen med ansøgningen skal eleverne vedlægge en udtalelse fra nuværende skole.
 Rækkefølgen er følgende:
 Klubberne indstiller udøverne via træner underskrivelse på ansøgningsskemaet.
 Folkeskole udtalelserne udarbejdes kun via forældrehenvendelse til nuværende
skole.
 Nuværende skole udarbejder en elevudtalelse, som skrives på ansøgningsskema eller
vedlægges.
 Elevudtalelsen fra nuværende skole skal ses som en generel status på eleven. Her
drejer det sig ikke om elevens faglighed, men mere om elevens indstilling til at gå i
skole, arbejdsindsats og parathed til et evt. skoleskift.
 Efter modtagelse af elevens ansøgning, rekvirerer Holstebro Elitesport en
klubudtalelse fra klubtræner angående udøvernes sportslige niveau og potentiale.
 Ansøgningsskema kan hentes på www.holstebroelitesport.dk.
For nærmere information kontakt administrativ koordinator Gitte Sejer Skoubo, Holstebro Eliteport
på tlf. 20130693.
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