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Husk Repræsentantskabsmøde
Onsdag den 21. marts kl. 19:00 i Silkeborg
Sportscenter.
Dagsorden og regnskab kan nu ses på vores
hjemmeside:
www.idraet-silkeborg.dk
Beretning vil komme på hjemmesiden efter
Repræsentantskabsmødet.
Efter Repræsentantskabsmødet er Idrætsrådet
vært for et lille traktement bestående af ost og
rødvin.
Tilmelding til Repræsentantskabsmødet er ikke
nødvendigt, men vi håber at mange af vores
medlemsforeninger vil møde frem, ligesom vi
forventer at der vil være repræsentanter for
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget samt
Forvaltningen.

Prisfest 2017.
Tirsdag den 6. marts 2018 blev den årlige prisfest afholdt i Jysk Arena.
Ikke mindre end 116 idrætsudøvere blev hædret denne aften for danske mesterskaber eller for medaljer
ved nordiske, europæiske eller verdensmesterskaber. Alle disse idrætsudøvere fik overrakt Silkeborg
Kommunes Idrætspris som i år var et glas produceret af Yerst Glas. Det var borgmester Steen Vindum og
formand for Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget Johan Brødsgaard der overrakte priserne.
Listen over alle prismodtagerne kan ses på Idrætsrådets hjemmeside www.idraet-silkeborg.dk
Udover Kommunens idrætspris blev der uddelt følgende specialpriser.

Silkeborg Kommunes Idrætslederpris:
Lars Damgaard, Silkeborg Kajakklub

Silkeborg Kommunes Ungdomsidrætslederpris:
Caroline Damgaard Jensen, Silkeborg Gymnastikforening

Idrætsrådets Tipspokal for årets seniorpræstation:
Rasmus Steffensen, Silkeborg Pigerne og Drengene

Idrætsrådets Talentpokal for årets ungdomsidrætspræstation:
Thea Nielsen, Silkeborg Bordtennisklub

Spar Nord prisen for årets idrætsforening:
Silkeborg Voel KFUM

Elite Silkeborg prisen:
Sofie Hæk, Silkeborg Roklub

»Rejsen fra talent til landshold«
I anledningen af UEFA U19 EM-kvalifikationsturneringen for herre (Elite Round) i Silkeborg vil det glæde
DBU og Silkeborg Kommune at invitere jer/dig til en inspirerende oplægsaften onsdag
d. 21. marts 2018 under overskriften »Fra talent til landshold«.
Arrangementet er gratis og henvender sig primært til trænere, ledere og forældre i fodboldklubberne.
Aftenen byder på tre spændende oplægsholdere, og efterfølgende er det muligt at se U19-landskampen
mellem Danmark og Bosnien Hercegovina med nogle af de største europæiske talenter, heriblandt
Magnus Mattsson og Jeppe Okkels fra Silkeborg IF.

Program d. 21. marts:
17.00-17.30 - Jacob Tind, Ansvarlig for DBU Topcenter og SIF Fodboldskolen

Talentudvikling i Silkeborg IF; Hvor kommer talenterne fra?
Talentudvikling er det nye sort, men har vi valgt den rigtige farve eller sågar den rigtige maler? Eller tager
vi for givet, at ham med penslen er den bedste til jobbet nu og i fremtiden?
- Et ærligt udgangspunkt i vores virkelighed
17.30-18.00 – Joakim Mattsson, Cheftræner i Thisted FC og far til U19-landsholdspiller
Magnus Mattsson

Hvordan spotter en træner et talent? Hvordan bakker en fodboldfamilie et talent op i forhold til
dedikation, prioritering og ofringer? Hvordan opnås den bedste balance i forhold til uddannelse, sport og
familie/venner?
- Set fra en træner og fars synspunkt

18.00-18.30 - Flemming Berg, Talentchef i DBU og tidl. talentspejder for Chelsea FC

Fra elite til landshold. Hvordan er DBUs talentudvikling bygget op? Hvordan rekrutterer DBU til
landsholdet?
- Set fra DBUs perspektiv
18.30-19.00 – Vi serverer en sandwich inden U19-landskampen
19.00 – Kampstart: Danmark U19 - Bosnien Hercegovina U19
S.U. senest fredag d. 16. marts kl. 12.00 på mailen simonvinsten.rasmussen@silkeborg.dk.
Arrangementet afholdes på JYSK park, Ansvej 104, 8600 Silkeborg, og det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at høre fra jer!

