
VIP-invitation til AROS Konference 
Aarhus Rethink Our Sport
Talentudvikling og elitesport

Why: Eliteidræt Aarhus (EIA) og Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) ønsker fortsat at 

levere et dedikeret og professionelt talent- og elitesportsarbejde. For at realisere dette 

inviterer vi VIP-interessenter, som har Viljen, Interessen og Passionen for at arbejde 

med talentudvikling og elitesport til konference. Ved at sætte viden, erfaringer og drøm-

me i spil vil vi generere gode råd til det fremadrettede arbejde i Aarhus

When: Onsdag den 18. marts 2020 kl. 13.00–19.00  

Where: Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus

How: Dagen består af oplæg omkring talentudvikling og elitesport, samt aktiv deltagelse 

på workshops med input og ideer til fremadrettet arbejde.  

Yderligere detajler vedrørende programmet udsendes  

til deltagerne inden konferencen.

Pris: Deltagelse er gratis. Der opkræves et no-

show gebyr på kr. 250 ved udeblivelse efter 

tilmelding.

Tilmelding: Sker gennem dette link:  

www.esaa.dk/aros

Tilmelding efter først til mølle princippet  

– der er begrænset antal pladser.



Velkomst  
og introduktion til dagen
12.30–13.00:  Velkomst og registrering i bådhallen 

Der servesres frugt, snacks og vand

13.00–13.20:  Velkommen 

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur & Borgerservice 

Henrik Puggaard, formand for Fonden Elite Idræt Aarhus

13.20–13.50:  Inspiration 

Fra byudvikling til talentudvikling – inspiration ved Rune Kilden, byudvikler

13.50–14.00: Talentperformance 

Perspektiv – Oplæg om fremtidens talentudvikling

14.00–14.30:  Oplæg om fremtidens talentudvikling 

Forskningsperspektiver på talentudviking med særligt fokus på kommunernes rolle,   

ved Louise Kamuk Storm, adjunkt ved SDU

14.30–15.00:  EIA og ESAA sætter kurs mod fremtiden 

EIA og ESAA giver et indblik i aktuel status og perspektiver på talentudvikling  

og eliteidræt i Aarhus

Realisering og idegenerering

15.00–15.30:  Kaffe/kage – netværk og talentperformance

15.30–16.00:  Panel 

Verdensklasse sportsudøvere og trænere fra Aarhus indleder dagens fire debat-emner

16.00–17.30:  Ideer og gode input 

I grupper debatteres og udformes input til emnerne dual career, talent  

management, eliteidræt og udviklende talentmiljøer

17.30–18.15:  Opsamling og take home messages 

Opsamling på arbejdet med de fire temaer samt udveksling af råd  

og ideer til fremadrettet arbejde med talentudvikling og elitesport

Netværk

18.15–19.00: Tapas, netværk og musikalsk indslag


