Nyhedsbrev dec. 2018
God præstationer af unge judokæmpere og håndboldspillere i
november og december måned
Judokæmpere og håndboldspillere i Fredericia Eliteidræt har leveret gode sportslige
resultater i november og december.
Fredericia Judo og Jutsu Klubs landsholdskæmper Sune Laursen sikrede sig guld ved
det internationalt anerkendte Judo stævne Helder Open i Holland, der fandt sted i
slutningen af november. Fredericia Judo og Jutsu Klub markerede sig flot I Holland og
klubben hentede flere medaljer. Den Helder Open har 1000 deltagere fra 20 forskellige
nationer.
Sune Laursen, øverst på skamlen på billedet er med i Fredericia Eliteidræts talentcenter

I håndbold har Treldes U 14 piger kvalificeret sig til landets bedste U 14 række. Det skete
med en 3 plads i 1. division før jul. Efter nytår dyster pigerne om JM titel og DM
kvalifikation. Tre af pigerne, Jamilla Madsen, Matilde Vestergaard og Dagmar Tirsgaard
indgår alle i Fredericia Eliteidræts morgentræning i samarbejde med FHK.
På billedet for oven til højre er det U 14 pigeholdet i klædt i sort, som blev hyldet af
klubbens yngste piger for præstationen 9. dec.
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Fredericia Eliteidræt har delt 50.000 kr. ud fra elitepuljen i december.
Fredericia Eliteidræt har valgt at støtte en række talentprojekter. Der er delt i alt 50.000 kr.
ud fra elitepuljen 7. dec. til følgende klubber og talentindsatser:







BPI Skydning: 15.000 kr. til træneruddannelse og træningsudstyr til talenter
Fredericia Sejlklub: 7.000 kr. til træneruddannelse
Fredericia Judo og Jutsu Klub: 2500 kr. til international stævnedeltagelse for talent
Delta Swim: 10.000 kr. til international stævnedeltagelse i Norge til januar
Taekwondoklubben Proud Lions: 7.500 kr. til træningsudstyr til talenter
FC Fredericia: 8.000 kr. til træningsudstyr til talenter

Opmærksom:
Fredericia Eliteidræts Elitepulje kan i 2019 søges tre gange: 1. april, 1 sept. og 1. dec.

Fredericia Idrætsfond – Deadlines 2019
Fredericia Idrætsfond har ændret deadlines for behandling af ansøgninger i 2019. Fonden
modtager ansøgninger frem til 25.jan. og igen frem til 25.aug.

Fredericia Idrætsfond støtter følgende grupper:
Topatleter, unge sportstalenter samt idrætsklubber.
Det sker inden for følgende indsatser:






Nationale / internationale mesterskaber
OL satsninger
Implementering af strategier for talentarbejdet i klubber.
Projekter.
Faciliteter – herunder testudstyr
Særlige individuelle forløb – holdforløb

Billedet til venstre: Lars Ejby fra Fredericia Idrætsfonds
bestyrelse ved fondens seneste overrækkelse af midler.
25.000 kr. til sejleren Oscar Thules talentsatsning ved en
happening i Fredericia Sejlklub tilbage i september måned i år
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Fredericia Eliteidræt har nomineret kandidater til årets
talentudviklingspris 2018.
Prisen gives til en klub/person/institution, der har formået at skabe et attraktivt talentmiljø.
Prismodtageren er samtidig i stand til at skabe en rød tråd i talentudviklingen – talentarbejdet.
Prisen uddeles ved årets idrætsfest, der finder sted 5. februar 2019.

De nominerede i 2018 er:


Ullerup Bæk Skolen
(Udvikling af miljøer i talentklasserne i idræt)



Talentsamarbejdet i svømning
EGIF Svøm og Delta Swim



Fredericia Judo og Jutsu Klub

Informationsmøde vedr. optagelse til talentklasser i idræt 9 jan. 2019
Talent udvælgelse i idræt
Informationsmøde 9. jan. Kl. 19.00
Idrætsskolen fortæller om at gå i
talentklasse. Unge talenter bidrager
til fortællingen med hverdagshistorier.
Fredericia Eliteidræt informerer om
sportslig set up
Samarbejdsklubber møder talenter,
forældre og informerer om
screeningsproces i januar samt
indhold i talenttræning i
morgentræning
Ungdomsuddannelser informerer om
muligheder for at kombinere
morgentræning med
ungdomsuddannelse
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