DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til Svæveflyveklubberne.
Att. Bestyrelsen, klubtræner og talenter
MEDDELELSE NR. 21
KLUBFORHOLD NR. 04
DATO: 06-03-2018

Emne: Talentregistrering
Det er nu tid til at begynde talentregistreringerne ude i klubberne, samt opdatere listen over klubtrænere i
Danmark.
Dette gøres i dag online på http://www.dsvu.dk under Sport. Det er muligt at tilmelde sig igennem hele sæsonen og det er vigtigt, at I ude i klubberne får jeres unge talenter og klubtræner registreret, så vi sammen kan
arbejde videre med handlingsplaner i samarbejde med klubtræneren.

Hvem skal tilmeldes ?
Nyuddannede s-piloter i alderen fra 15-35 år der har lyst til at dyrke konkurrencen i vores sport.
Hvad får man ud af det?
-

Mulighed for at flyve med i DSvU´s Duo Discus under DM eller SAC
Mulighed for deltagelse i Talentkurser, Idrætspsykologikurser m.m
Mulighed for deltagelse i Junior Danmarksmesterskaberne med støtte (15-25 år)
Mulighed for støtte til internationale konkurrencer
Mulighed for at leje DSvU´s svævefly til 50% af dagspris ved træning
Mulighed for hjælp til målsætning i samarbejde imellem talentræneren og klubtræneren
Mulighed for at komme med i et netværk blandt andre unge konkurrencepiloter

Formålet med talentarbejdet i DSvU, er ud fra en elitemæssig betragtning om at udvikle gode sportsfolk, der
kan klare sig i konkurrencer nationalt såvel som international
Det er også vigtigt at alle klubber får registreret deres klubtræner så vi i DSvU har mulighed for at opbygge et
samarbejde imellem talenttræneren og DSvU bredde- og fastholdelsesudvalg i forbindelse med lejre, kurser
m.m
Hvem kan så være klubtræner ude i klubberne?
Oftest vil det være en erfaren person i klubben, som selv flyver en del, der bliver klubtræner. Det kan naturligvis også være en instruktør som fungerer som klubtræner.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
f. Thomas Leander, talenttræner

Helge Hald

_____________________________________________________________________________________________________________________
DANSK SVÆVEFLYVER UNION - SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG - FASTERHOLTVEJ 10 - DK-7400 HERNING
TEL: +45 9714 9155 - e-mail: dsvu@dsvu.net - Bank: 2210 5980 100709

