Slagelse Talent & Elite - Code of Conduct
Som medlem af Slagelse Talent & Elite er det vigtigt at sætte sig ind i, samt agere efter de forventninger som
både uddannelsen, sporten og Slagelse Talent & Elite har til en. Ligeledes er det vigtigt at sporten,
uddannelsen, forældre og Slagelse Talent & Elite lever op til forventninger om samarbejdet.
For at skabe de bedst mulige rammer, er det vigtigt, at alle parter efterlever de forventninger som er
beskrevet herunder. Netværket, der skaber nærmiljøet omkring atleten, skal være optimalt og derfor skal
nøglepersonerne fra klubben, uddannelsen, Slagelse Talent & Elite samt atletens forældre have ensrettet og
koordineret holdninger og forventninger til atleterne.
Dette dokument skal bidrage til en fælles forventningsafstemning mellem atleten, forældre, klubben,
uddannelsen og Slagelse Talent & Elite. Ligeledes anvendes Code of Conduct til løbende evaluering af alle
parters engagement i ordningen.

Værdierne
I Slagelse Talent & Elite har vi indført nogle værdier, som vi forventer at alle parter til enhver tid gør deres
bedste for at efterleve. Der er i alt fem værdier, som på hver deres måde bidrager til at skabe et positivt miljø
og grobund for personlig udvikling.


Strukturerende – Når man arbejder struktureret og systematisk med både ens langsigtede
perspektiv og ens hverdag.



Målrettede – Når man arbejder målrettet med alle aspekter i sit liv for at opnå sine mål.



Udviklingsorienterede – Når man aktivt opsøger viden og sparring til ens udvikling, og konstant
evaluerer egen praksis.



Socialt bevidste – Når man er bevidst om og handler efter devisen ”Sammen, bliver vi bedre”.



Selvstændige – Når man tager det primære ansvar for egen udvikling.

Forventninger til atleter
Som atlet under Slagelse Talent & Elite forventes det:
Hverdagspraktik


At du melder afbud til morgentræning, hvis du ikke har mulighed for at komme.



At du møder frisk og udhvilet op til morgentræning og så vidt muligt i det udleverede Slagelse Talent
& Elite tøj.



At du følger Slagelse Talent & Elites procedure for skadeshåndtering. Dvs. du forstår begrebet ”du er
din egen doktor” og dermed tager hånd om egen krop og opsøger behandling i tide ved en Slagelse
Talent & Elite godkendt behandler. I skades tilfælde er det talentkoordinator, behandler, din
morgentræner og dig som atlet, der i fællesskab beslutter om du bør deltage i morgentræning og i
hvilket omfang.

Ageren


At du prioriterer både uddannelse og sport. Du kan planlægge og strukturere, så der er plads til
begge dele i dit liv.



At du selv tager ansvar for din egen udvikling – både i uddannelsen og i sporten. Du skal opsøge
støtte, når det er nødvendigt. Husk, at din sport er dit projekt og at vi er her for at støtte dig.



At du bidrager til at skabe det bedste uddannelses- og træningsmiljø.



At du møder forberedt op til undervisning, træning og konkurrence.



At du mindsker risikoen for skader og opsøger vejledningen om rehabilitering, hvis uheldet er ude.

Livsstil


At du udvikler dig mentalt og arbejder med begreber som værdier, planlægning og målsætninger som
led i din udvikling.



At du forsøger at optimere din træning og restitution gennem fornuftig kost og søvn. Du opsøger
viden om dette, og deltager i Slagelse Talent & Elites kurser samt gør brug af ekspertbistand om
nødvendigt.



At du tager ansvar for din sundhed og er bevidst om alkohol og rygnings negative påvirkning på din
krop, udvikling og performance.

Etik og moral


At du er klar over din position som rollemodel. Både overfor kommende medlemmer samt dine
klassekammerater, venner, holdkammerater og alle andre. Du repræsenterer Slagelse Talent & Elite
og vores værdier i hele din hverdag.



At du er klar over og værdsætter, at uddannelserne giver ekstraordinære muligheder for atleter
under Slagelse Talent & Elite ved at planlægge skema efter morgentræningen og udvise stor
fleksibilitet ift. sportsligt relateret fravær.



At du tager kraftig afstand fra brug af ulovlige præstationsfremmende midler samt er klar over Anti
Doping Danmarks retningslinjer.



At du udviser et balanceret forhold til sports-betting samt er klar over DIF’s retningslinjer for
manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing).

Konsekvenser


Gentagne brud på Code of Conduct kan medføre bortvisning fra ordningen. Disse brud kan fx være:
o

Fravær fra morgentræning uden afbud

o

Fravær fra Slagelse Talent & Elite arrangementer uden afbud

o

Hvis man ikke agerer som rollemodel og dermed fremstiller Slagelse Talent & Elite i et
dårligt lys

Forventninger til forælder
Som forælder til en atlet under Slagelse Talent & Elite forventes det:


At du er bevidste om din rolle som en af de vigtigste nøglepersoner i dit barns udvikling.



At du støtter dit barn, men lader ham/hende være den primære ansvarlige for deres udvikling,
træning, konkurrencer, uddannelse og karriere.



At du deltager i Slagelse Talent & Elites arrangementer for forældre.



At du støtter op om Slagelse Talent & Elites princip om ligevægtigt forhold mellem uddannelse og
sport.



At du holder dig opdateret og bidrager til stor informationsudveksling vedrørende aktiviteterne i
Slagelse Talent & Elite.

Forventninger til klubben
Som klub med atleter tilknyttet Slagelse Talent & Elite forventes det:


At klubben støtter op om ligeværd mellem sport og uddannelse og tager ansvar for en langsigtet
sportslig plan, hvor uddannelsen er indtænkt.



At de samarbejdsklubber, der stiller morgentræning til rådighed udpeger en disciplinkoordinator,
som er bindeled mellem klub, forbund, Slagelse Talent & Elite, uddannelse og atleten.



At samarbejdsklubberne varetager morgentræning med høj kvalitet af veluddannede trænere.



At klubben bidrager til et højt informationsniveau, bidrager til udvikling af ordningen og deltager i
arrangementer i Slagelse Talent & Elite-regi.



At klubben er aktiv medspiller i optagelsesprocessen. Dette indbefatter udfærdigelse af sportslige
anbefalinger til potentielle medlemmer samt som sparringspartner for Slagelse Talent & Elite i den
sportslige vurdering af ansøgere.

Forventninger til uddannelsen
Som uddannelsesinstitution, der samarbejder med Slagelse Talent & Elite, forventes det:


At institutionen sikrer høj kvalitet i undervisningen og fleksible løsninger ifm. sportsligt relateret
fravær.



At institutionen udpeger en koordinator, der er direkte kontaktperson for atleterne på den
pågældende uddannelse og indgår i tæt samarbejde med den enkelte atlets klub og Slagelse Talent &
Elite.



At alle institutionens ansatte er klar over de særlige vilkår som atleter læser under, har forståelse for
disse og udviser – ligesom atleten – proaktivitet overfor eventuelt kommende udfordringer.



At institutionen udviser en individuel tilgang til hver atlet med fokus på dennes behov, muligheder
og begrænsninger.

Forventninger til Slagelse Talent & Elite
Af Slagelse Talent & Elite kan det forventes:


At sætte de bedst mulige rammer for atleter under ordningen og fortsat udvikle og nytænke tiltagene.



At sikre høj kvalitet i Slagelse Talent & Elites virke; morgentræning, kurser, behandlinger og
tilknyttede eksperter.



At arrangere kompetenceudvekslingsmøder med foreningerne samt relevante seminarer.



At højne informationsniveauet blandt samarbejdspartnerne for at sikre opdateret viden.



At være tilgængelige og altid tæt på udøverne.
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