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Sammensætning 
Talent- og eliteudvalget består af op til 7 personer. Den områdeansvarlige fra 
bestyrelsen, den sportslige koordinator, 3-4 menige udvalgsmedlemmer, som 

skal godkendes af bestyrelsen, samt et medlem udpeget af seniorelitespillerne. 
Udvalgsmedlemmerne udpeges for 1 år af gangen og kan vælge at fortsætte.  
 

Målsætning 
Målsætningen for udvalgets arbejde er at: 

 Muliggøre sportslige resultater, der kan markedsføre squashsporten på 

landsplan 
 Sikre en talent- og seniorelitegruppe med et godt socialt miljø og hvor 

betingelser og rammer for deltagelse er klare 
 

Ansvar & myndighed  
Udvalget   

 Er budgetansvarlig og bestyrelsesrepræsentanten holder bestyrelsen 

orienteret.  

 Er overordnet ansvarlig for at udtagelse af landshold, bruttotrupper til 
landshold, talent- og udviklingsspillere på baggrund af indstilling fra 
forbundstrænerne. 

 Skal respektere og udbrede forbundets strategier, værdier og leveregler.  

 Skal sikre at talent- og elitearbejdet fungerer optimalt og at de tilknyttede 

trænere/ledere er tilstrækkeligt uddannet samt lever op til uddannelses-,  
talent- og elitepolitikken.  

 Er ansvarlig for udviklings-, talent- og elitegruppen. 

 Er ansvarlig for udarbejdelse af plan for udførelse af udvalgets opgaver i 

forhold til de ressourcer, der er til rådighed fra forbundskontoret  

 Er ansvarlig for at godkende rammerne og strukturen, som den sportslige 

koordinator og trænerne arbejder efter (prioritering af deres tid) 
 
Bestyrelsen skal skriftligt godkende enhver ansættelse af udvalgstrænere efter 
oplæg fra udvalget. 

 

Opgaver 
Udvalget har følgende opgaver: 

 Ansvarlig for, i samarbejde med den sportslige koordinator at opdatere 

og implementere den sportslige strategi 

 Årligt møde med spillerne tilknyttet talent- og elitearbejdet 

 En gang årligt at evaluere forbundets arbejde med udviklings-, talent- 

og elitegruppen 

 I samarbejde med trænerne indstiller den sportslige koordinator til 
godkendelse i udvalget spillere til bruttolandshold, ungdomslandshold 

og elite- og talentarbejdet 

 Udvikling og implementering af det Aldersrelaterede Træningskoncept 

 Indstilling til bestyrelsen vedr. ansættelse af sportslig koordinator og 

forbundstrænere 

 Udarbejde referat af møderne 

 Sportskoordinatoren har ansvaret for opdatering af den del af 

hjemmesiden, der handler om udvalgets opgaver 

 Følge udviklingen hos de spillere, der endnu ikke er med i talent- eller 
elitegruppen 

 Udarbejdelse af budgetforslag til bestyrelsen (oktober) 

 Udarbejdelse af en årsplan (juni) 

 Skabe synlighed i SquashDanmark for udvalgets arbejde. 

 Månedlig budgetopfølgning 
 

Kvalifikationer  
Medlemmerne af talentudvalget vil have særligt brug for følgende 
kompetencer:  

 Kommunikation 

 Konflikthåndtering 

 Motivering 

 Sætte mål 

 Finde og udpege nøglepersoner 

 Viden om talentudvikling 

 Viden om eliteidræt 

 Viden om ledelses- og organisationsudvikling 

 Økonomiforståelse 

 Strategisk orienteret 

 Helhedsforståelse – helikopterperspektiv 

 Objektivitet 

 Indsigt i igangværende relaterede aktiviteter 

 
Mødefrekvens 
Fysiske møder 2 gange årligt á 4 timers varighed. 
 
SKYPE møder 4-8 gange årligt á 2 timers varighed. 

 
 

 


