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Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) 
 

Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus’ (EIA) kraftcenter-støtte.  

Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den enkelte ansøger/organisation, og giver ansøgeren 

mulighed for at reflektere over og evaluere eget talent- og elitearbejde.  

De nedenstående kategorier skal udfyldes så fyldestgørende som muligt, for at give EIA et retvisende 

billede af ansøgeren, med dertilhørende oplysninger omkring ansøgerens talent- og elitemiljø. 

Oplysningerne danner baggrund for en talentanalyse foretaget af EIA i samarbejde med ansøgeren, der 

vurderer det sportslige niveau og -set-up samt talent- og elitemiljø. Oplysningerne danner endvidere 

baggrund for vurderinger af mulighederne for at kunne opnå støtte fra EIA, herunder ESAA. Det er 

forventes at ansøgeren inddrager alle relevante oplysninger indenfor hver kategori. 

 

Udfyldt af: Navn, titel i organisation og dato 

Svend Aage Sørensen, Leder af trænerteamet ved Elite Og Talentcenter Aarhus  og Jan Ulrik Simonsen 

Økonomiansvarlig ETCAA– 27-07-2015 

 
1. Klub/Organisation: Elite Og Talentcenter Aarhus (Aarhus Vejen - Badminton (ungdom/ung 

senior) - 

2. Klubudviklingsstatus for talent- og eliteafdeling: 
Beskrivelse af klubbens organisation og ledelse  

 Elite og talent center Aarhus (ETCAA)  har en  styregruppe af kompetente folk.  Styregruppen refererer (primært 

gennem Kim Vistisen til Finn Trærup Hansen - Sportschef i Badminton Danmark- Gruppen har  ellers status af 

”frikommune” dvs. med udpræget selvstyre. I denne styregruppe er medlemmer  valgt af kompetencer og ikke 

automatisk fra de 3 Aarhus-klubber Viby, AB og Højbjerg. 

 

Styregruppen: 

Ib Møller Pedersen, styregruppeformand, leder af Udvikling Badminton -Badminton Danmark udpeget 

Kim Vistisen, Badminton Danmark udpeget 

Ole Keldorf, EIA( ESAA-repræsentant 

Jesper Munk, DGI ansat og kontakt til børnemiljøer - Badminton Danmark udpeget 

Svend Aage Sørensen, Sportslig ansvarlig Aarhus Vejen Badminton Danmark udpeget 

Jan Ulrik Simonsen, Økonomi-ansvarlig  Badminton Danmark udpeget 

Beskrivelse af økonomi/støttekoncept på talent- og eliteområdet: 

Budget vedhæftet 

Har klubben en daglig administration/sekretariat?    

Der er ikke et formelt sekretariat. Aarhus Vejen ledes af styregruppen med Badminton Danmarks 

sekretariat i Brøndby som professionel administration. 

 

Har klubben formelle samarbejdsaftaler med andre klubber?  ja 

- Hvis ja beskrives hvilke:  

- Der har været 5 møder med klubledere fra AB-Højbjerg, og Viby for at diskutere Aarhus Vejens strategiske 

grundlag, og disse møder har udmundet i en stor opbakning bag ETCAA  
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- På trænerniveau holdes der ugentlige møder for at optimere og forbedre sammenhængen imellem spillernes 

forskellige ”trænings-instanser” – det være sig klub, center (Tidligere kraftcenter og ESAA. Og Elitecenter) , 

selvorganiseret træning, DB lejre, samt 1-1 individuelle sessioner 

Overordnede mål er forbedre og koordinere samarbejdet mellem klub, kommune og forbund på strategisk 

plan. 

 

Nationalt resultatniveau i klubben: 

Absolut Top i Danmark.  90-95% af de udtagne spillere har medaljechancer til DM. De sidste 5-10% har på sigt 

mulighed for medaljer ved DM. 

 

Internationalt resultatniveau i klubben: 

Top i Europa.  Flere spillere hjemfører medaljer ved udenlandske turneringer og vi har flere europamestre for både 

hold (med landshold) og individuelt. 

 

Resultatmålsætning for de kommende 2-3 år: 

Fastholde denne position og forbedre miljøet imod verdensklasse, (via primært en opgradering af den fysiske 

basistræning på alle niveauer, samt en forbedring af kontinuitet og kvaliteten i den daglige træning.) 

3. Faciliteter:  
Beskrivelse af klubbens primære træningsfaciliteter:  

TD Hal 3, Højbjerg Badminton hal samt styrkelokalet ved Atletion 

Har talent- og ungdomsudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter? Ja, men vil gerne 

ændre en morgen tid til eftermiddag, da der skal være bedre muligheder for at kombinere skole og studie 

Har eliteudøvere tilstrækkelig prioriteret adgang til faciliteter?  Ja (se ovenstående)  

Er der generelt tilstrækkelig adgang til styrketræningsfaciliteter?  ja 

Udviklingsområder og planlagte handlinger på facilitetsområdet: 

Det planlægges at vi kan indgå en dialog med Aarhus Elite om en anden og tidligere procedure for fastsætning af 

træningstider. 

 

 
4. Talent: 

Klubbens talentudviklingspolitik: 

ETCAA varetager de bedste spilleres (Jylland/Østjylland) badmintonmæssige udvikling (ungdom/ungsenior). Vi har 

ansvaret for at spilleren bliver udfordret og hjulpet med fokusområder til den daglige træning i klubben. Samtidig 

sørger ETCAA for at kontinuiteten og kommunikationen mellem klub og center,   udbygges 

 

Klubbens elitepolitik/strategi:  

AT SKABE ET TALENTUDVIKLINGS MILJØ I VERDENSKLASSE, HVOR SPILLERE (trænere og ledere involverede?) HAR SÅ 

TÆT PÅ OPTIMALE BETINGELSER SOM MULIGT TIL AT OPNÅ VERDENSKLASSE. DETTE SIDELØBENDE MED OG SOM EN 

INTEGRERET DEL AF ET FOKUS PÅ UDVIKLING AF MENNESKLIG VÆRDIER SÅSOM. 

 

 

UDVIKLING AF: 
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1 Højt personligt og kollektivt ambitionsniveau 

2 Karakter (personlighed og integritet) 

3 Selvmotiverede, selvdisciplinerende spillere med initiativ på og udenfor banen  

4 Reflekterende spillere med perspektiv 

5 Samarbejde og Respekt, for andre 

6 Vedholdenhed, viljestyrke, overvindelse af modgang 

 

I den strategiske plan for Aarhus Vejen er der konkrete tiltag til hvordan vi i samarbejde med alle interessenter 

udvikler disse egenskaber. 

 

Klubbens strategi til at rekruttere nye talenter:    

Overordnet er klubberne i første omgang i Århus området fødekæden til ETCAA  De omkringliggende klubber i Jylland 

fyn er selv opsøgende i forhold til at orientere sig mod centret. Det yngste indtag på centret er ved U 13 og her 

afholdes ca 4 årlige lejre (med fri tilmelding fra unge talenter som vi endnu ikke kender godt i de omliggende klubber) 

Har specialforbundet et udviklet Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK)  ja 
Strategi for implementering af ATK:  

Klik her for at angive tekst.  

Anbefalinger i forhold til teknisk og fysisk træning er i overensstemmelse med BATK (badminton-udgaven af ATK). BD 

har planer om at certificere klubber i et ATK perspektiv og det er således  i de store Århus Klubbers interesser og 

strategier at opnå denne (ATK-eliteklubs) status (lidt i stil med fodboldens ITU-Licenssystem. Dette koncept er dog 

endnu ikke lanceret fra BD) 
 

Beskrivelse af klubbens aldersrelaterede træningsset-up for ungdom/talent  

- Til inspiration kan flere af følgende emner beskrives: Antal træningspas/-timer pr. uge, 

gruppe/holdsammensætning, udvikling fra præpubertet til pubertet og til post-pubertet, generel 

vs. specifik træning, træningsmiljø etc. 

Der arbejdes med 3 ugentlige morgen træninger, 2 ugentlige aften træninger samt  ugentlige 

styrke/basistræning. Der differentieres aldersmæssigt således at u13 har 1 ugentlig træning mens u23 har op til 6 

ugentlige træninger i center regi. Der er et bevidst overlap aldersmæssigt imellem de forskellige træninger for at 

videregive værdier såsom træningsflid og seriøsitet. 

Beskrivelse af træningsinitiativer, der forbereder klubbens talenter bedst muligt til overgangen mellem 

talent og elite:  

Se ovenstående. Ligeledes er kommunikatione mellem center og klubber et kardinal punkt i Aarhus Vejen. Således er 

vi i ugt. dialog mht. hovedtræner funktioner for de enkeltespillere. Det er en funktion som giver en tovholder funktion 

for klub-eller centertrænere i forhold til spilleres turneringsvalg, træningsområder mm. (Her er det vigtigt at bemærke 

at klub trænere og centertrænere er sidestillet og at spillerne i udgangspunktet vælger deres hoved træner og ikke 

omvendt.) 

Klubbens fokus på talenters udvikling af mentale-, sociale- og menneskelige kompetencer: 

Der er i Aarhus Vejen mange initiativer som direkte er rettet mod at spillere, forældre –trænere og klubledere har 

fokus på at vi udvikler kompetente unge mennesker med både store badminton talenter og gode sociale færdigheder. 

Det er bl.a et kardinalpunkt at spillere ved ETCAA bibeholder initiativet til at lede sit eget badminton involvement. 

Selvorganiseret træning er her et begreb som vi er ved at integrere stategisk. 

Som et andet mere praktisk eksempel har 6 damedoble par haft stud psyk. Mette Elkjær tilknyttet i en halv års periode 

for at belyse og træne kommunikation generelt og specifikt i double par 

Er klubben bevidst om Team Danmark og DIF’s værdisæt for talentudvikling  
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(TalentHUSET)?       ja 

http://www.teamdanmark.dk/-/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Fokusomraader/Talentudvikling/Web%20vaerdisaet.pdf    

- Hvis ja, implementeres dette værdisæt i klubbens talentarbejde?    Ja i høj grad  

Klubbens talentmålsætninger og fokusområder for de kommende 2-3 år: 

Som tidligere nævnt at Fastholde vores dominerende position og forbedre miljøet imod verdensklasse, (via primært 

en opgradering af den fysiske basistræning på alle niveauer, samt en forbedring af kontinuitet og kvaliteten i den 

daglige træning.) 

 
 

5. Elite:  
Klubbens elitepolitik: 

Det er bekendt at der kan foretages en klar afgrænsning  mellem Elite og Talent. Dette gøres dog ikke her for ETCAA 

Er man en del af den Danske Senior Elite, er man også en del af den Europæiske Senior Elite, og er derfor som 

udgangspunkt på Brøndby træningen omkring tidspunktet hvor man afslutter sin ungdomsuddannelse. +/% 1 år . 

Således kalder vi som udgangspunkt spillerne på ETCAA for talent selvom der er spillere der har vundet internationale 

senior titler. 

Beskrivelse af klubben træningsset-up for senior/elite  

- Til inspiration kan flere af følgende emner beskrives: Antal træningspas/-timer pr. uge, 

gruppe/holdsammensætning, generel vs. specifik træning, træningsmiljø, selvtræning vs. 

holdtræning etc. 

Se pkt 4 

Klubbens målsætninger for eliteafdelingen i de kommende 2-3 år: 

Se pkt 4. I tillæg er det en ambition at Spillere fra ETCAA i en jævn strøm (1-2 årligt ) i en glidende overgang 

minifesterer deres talenet som spiller på landsholdstræningen i Brøndby 

6. Trænerressourcer og talentmanagement: 
Ledelsesansvarlige for trænere og talentudvikling: 

Svend Aage Sørensen og Kim Vistisen 

 
Strategi for trænerudvikling:  

Der er i øjeblikket ved at blive udviklet en individuel professionel udviklingsplan for alle 8-10 talent/elitetrænere rele-

vante fro Badminton Aarhus. Der er på længere sigt planer om via Kredsen (Badminton Midtjylland) at sende ud af hu-

set inspirationskurser til områdets trænere for i sidste ende at kvalificere de trænere som arbejder med de spillere der 

måtte ende ved ETCAA  (se strategiske plan for Aarhus Vejen kan rekvireres efter ønske) 

 

Navne på trænere og et kort formuleret erfarings- og uddannelsesmæssigt CV: 

Svend Aage Sørensen: Tidligere fuldtidstræner i Ikast og tidligere træner ansvarlig og landstræner i New Zea-land. 

Elitecenter træner i Aarhus 3 sæsoner. Ansat ved Aarhus Universitet som ekstern Lektor 

 

Zhang Qiang Team Danmark Elitecentertræner i 15 år og i flere århusianske klubber. Zhang har blandt andet trænet 

Camilla Martin, Peter Gade, Kenneth Jonassen, Jonas Rasmussen m.fl. Har selv spillet på det kinesiske landshold i 6 år. 

 

Kent Madsen: Mangeårig Elitetræner på Elite center Aarhus. Tidligere ungdoms og seniortræner i både AB Høbjer, 

http://www.teamdanmark.dk/-/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Fokusomraader/Talentudvikling/Web%20vaerdisaet.pdf
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Viby, Horsenes mm. Tidligere landstræner i Østrig 

 

Morten Hemmersam: Morten er DBF-2 uddannet og har været ungdoms-træner i Højbjerg Badminton Klub i 5 år. 

Derudover har han været træner for 2. truppen i senior-afdelingen og har tidligere været U13-landstræner. Som spiller 

har han i sine ungdomsår spillet eliterække i alle årgange. De sidste 15 år har han spillet fra danmarksserien til 1. 

division og spiller i øjeblikket i Højbjergs seniorafdeling. Morten er cheftræner for Højbjerg Badminton Klubs 

ungdomsafdeling og  tidligere underviser på Århus Universitet. 

 

Ydermere er Simon Riis og Thomas Cortebeeck ansat som fysiske trænere 

 

 

 

 

 

Er klubbens aflønning af talent- og elitetrænere prioriteret?  

Ja men vi har ingen ambitioner om at være lønførende 

Øvrige relevante informationer vedrørende træner set-up: 

Klik her for at angive tekst. 

7. Samarbejdsaftaler: 
ESAA 

Har sportsgrenen et formaliseret ESAA samarbejde?   ja 

Har klubben et formaliseret ESAA samarbejde?   ja 

- Hvis ja, er der sammenhæng mellem ESAA træningen og klubtræningen  

(kort beskrivelse)?  Se tidligere 

- Er der sammenhæng mellem klubbens krav til udøvere og ESAA’s Code  

of Conduct? http://www.esaa.dk/codeofconduct    ja 

 

- Hvis nej til formaliseret ESAA samarbejde. Ser klubben en mulighed for at blive  

en del af ESAA-samarbejdet indenfor de kommende 2-3 år?  % 

 

Team Danmark  

Har sportsgrenen en placering i Team Danmarks støttekoncept:   ja  

Verdensklasse sport 

- Hvis ja, hvilken?  Vælg et element. 

Fungerer klubben som elite- eller kraftcenter under Team Danmark?    ja 

- Hvis ja, vælges typen af center: Vælg et element.  

- Det kaldes som nævnt Elite og Talent center Aarhus 

Fungerer klubben som forbundsgodkendt kraftcenter?:     ja 

- Hvis ja, beskrives klubbens rolle i forbundet: Beskrevet andetsteds ved pkt 2 

Uddannelse  

Beskrivelse af klubbens eventuelle samarbejde med uddannelsesinstitutioner (udover ESAA):  

http://www.esaa.dk/codeofconduct
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Ingen umiddelbart udover tæt dialog med Jens Bundgaard (AU´s Eliteidræts ansvarlige) 

Er klubben involveret i aktiviteter i forbindelse med den nye folkeskolereform  

(anno 2014)?       

Nej ikke konkrete aktiviteter, men Ib Møller Pedersen, og Jesper Munk (Udvikling Badminton/DGI) og Ole 

Keldorf (ESAA) er i dialog om at koordinere DGI aktiviteter til forbedring af børnemiljøer, samt ESAA kids 

konceptet. 

 

 

8. Supportfunktioner: 
Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere talenter: 

- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc. 

Som andetsteds nævnt er der udover de funktioner som ESAA stiller til rådighed (skades diagnostisering, 

Basistræning, spot kurser i kost ludomani mm) tilknyttet to fysiske trænere som er ansvarlige for udvikling af et 

badminton specifikt basistrænings program, samt udviklingen af individueller styrketræningsprogrammen. 

Ligeledes har stud Psyk. Mette Elkjær forløb kørende med primært pigerne på centret. 

Beskrivelse af supportfunktioner klubben har til rådighed til at supportere elite: 

- Medicinsk, mentalt, kost, testning, fysisk træningsvejledning etc.  

Se ovenstående 

Har de bedste talenter adgang til Team Danmarks support funktioner?  Ja  

For tiden har vi to TD talent status spillere (med fuld support pakke) 

Har de bedste seniorer adgang til Team Danmarks support funktioner?  ja 

Er der i klubben kendskab til DIF’s vidensbank, blandt andet omhandlende   

spiseforstyrrelser hos sportsudøvere?   

http://www.dif.dk/da/foreningsliv/viden-s-om/traening/spiseforstyrrelser-s-blandt-s-sportsudoevere  ja 

Har klubben en politik på spil-området, der indeholder retningslinjer for  

gambling og betting?     ja 

Er der i klubben kendskab til Center for Ludomanis hotline og hjælpefunktioner?    

http://ludomani.dk/        ja 

- Har trænerne i klubben den nødvendige viden omkring ludomani og  

spilleafhængighed, til at ”spotte” og hjælpe udøvere med  

spilleproblemer videre til disse hjælpefunktioner?     

 

Udviklingsområder og planlagte handlinger på supportfunktionsområdet:  

 

9. Andre forhold 
Klik her for at angive tekst.  

 

 

 

 

 

http://www.dif.dk/da/foreningsliv/viden-s-om/traening/spiseforstyrrelser-s-blandt-s-sportsudoevere
http://ludomani.dk/

