
// PRAKTISK 
INFORMATION/

KONTINGENT 
Som atlet under Slagelse Talent & Elite tilbydes en lang 
række sportslige og uddannelsesmæssige muligheder. 
Kontingentet for medlemskab af Slagelse Talent & Elite 
udgør 1500 kr. årligt. 

Dette dækker morgentræning, kurser, behandlernet-
værk, adgang til en række træningsfaciliteter og mere.
Med hjælp fra vores partnere modtager alle atleter 
under Slagelse Talent & Elite en tøjpakke fra Hummel, 
der kan bruges til morgentræning og arrangementer.

OPTAGELSE 
Ansøgningsfristen til Slagelse Talent & Elite for 
uddannelsesåret 2017/18 er den 27. januar 2017.

Ansøgning sker på www.slagelsetalentogelite.dk.
Sportslig screening finder sted den 3. februar 2017.
Svar på ansøgning til Slagelse Talent og Elite sker 
den 24. februar 2017.

//NÅ DINE MÅL 
I UDDANNELSE 
& SPORT/
UNGDOMSUDDANNELSE

/ KONTAKT //
Morten Brammer Olesen
Collegekoordinator
+45 2029 8166
moole@slagelse.dk

Puk Kirkeskov Hvistendal
Idrætskonsulent
+45 2912 4203
pukhv@slagelse.dk

           www.slagelsetalentogelite.dk



Slagelse Talent & Elite er for atleter der er til-
knyttet en ungdomsuddannelse, erhvervsud-
dannelse eller videregående uddannelse og 
har sportsligt niveau og potentiale.

Slagelse Talent & Elite skaber et miljø for atle-
ter, hvor der er plads til at indfri sine ambitioner 
i uddannelsen og sporten. Dette sker gennem 
en række sportslige udviklingstilbud samt et 
stærkt netværk omkring atleten, der sikrer en 
balanceret hverdag med plads til udvikling.

Der er plads til atleter fra alle sportsgrene, der 
har højt sportslige niveau og den rette indstil-
ling og ambitionsniveau indenfor uddannelse 
og sport. Slagelse Talent og Elite har formali-
seret samarbejde med fire uddannelseslinjer 
på STX, HHX og HTX, som giver mulighed for 
morgentræning samt fællesundervisning med 
andre atleter. På andre uddannelsesretninger 
tilbydes der øget fleksibilitet, samt mulighed 
for at gøre brug af de øvrige fordele der ligger 
i ordningen. 

/BLIV EN DEL AF ET AMBITIØST FÆLLESSKAB//
HVAD ER
SLAGELSE
TALENT
& ELITE
Slagelse Talent & Elite er Slagelse Kommunes 
støtteordning til talentfulde udøvere og 
eliteatleter. Ordningen skal sikre de bedst 
mulige rammer for sportslig udvikling i 
samspil med en solid uddannelse. 
Slagelse Kommune er Team Danmark 
Elitekommune fra 2016-2020

?
// ANSØG PÅ VORES HJEMMESIDE/

www.slagelsetalentogelite.dk

//SLAGELSE TALENT 
& ELITE TILBYDER/
• Stærkt samarbejde med 
 uddannelsesinstitutioner

• Mulighed for bolig på Sportscollege

• Lektielæsningsmiljø på Sportscollege

• Morgentræning to gange om ugen

• Adgang til træningsfaciliteter

• Fysisk- og sportsspecifik træning

• Et ambitiøst fællesskab

• Elitesportsspecifikke kurser

• Mentornetværk

• Madordning

• Collegekoordinator


