Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE)
SATE-analyse udfyldes af den enkelte klub/organisa on, og giver mulighed for at evaluere klubbens/
organisa onens talent- og elitearbejde. De nedenstående kategorier skal udfyldes så fyldestgørende som
muligt om klubbens/organisa onen talent- og elitemiljø. Oplysningerne danner baggrund for en
talentanalyse foretaget af Eliteidræt Aarhus i samarbejde med klubben, der vurderer det sportslige niveau
og -set-up samt talent- og elitemiljø. Oplysningerne danner endvidere baggrund for vurderinger af
mulighederne for at kunne opnå stø e fra EIA, herunder ESAA. Det forventes at ansøgeren inddrager alle
relevante oplysninger indenfor hver kategori.

Udfyldt af: Navn,

tel i klub/organisa on og dato
Jesper Horsted , Sportschef Danmarks sportsdanserforbund - 31/10-2021
Tillæg l SATE analyse af klubber- Fra forbundet.

1. Klub/Organisation: Danmarks Sportsdanserforbund

8. Supportfunktioner:

ja/nej

8.8 Er der i klubben kendskab l Team Danmark og DIFs hjælpefunk oner i forbindelse med
spiseforstyrrelser?
Ja
- Har trænerne i klubben den nødvendige viden om spiseforstyrrelser l
at ”spo e” og hjælpe udøvere med spiseforstyrrelser videre l disse
hjælpefunk oner?
Ja
8.9 Har klubben en poli k på sociale medier-området, der indeholder retningslinjer for
brugen af sociale medier blandt klubben udøvere?
Nej
8.10 Har klubben en poli k på området vedr. krænkende handlinger, der indeholder retningslinjer for
forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger blandt klubben udøvere?
Ja, Der blev i 2021 udarbejdet ekstra “code of conduct” for interna onale trænere, der skal underskrives
inden undervisning i Danmark. Der kommer l at fremgå i Masterplanen for 2022 at der udarbejdes
retninglinjer for håndtering af krænkende handlinger, der vil i 2022 blive startet dialog på landshold- og
kra center samlinger omkring krænkende handlinger
8.11 Udviklingsområder og planlagte handlinger på suppor unk onsområdet:
Udarbejdelse af “whistleblower” ordning, fokus på krænkende handlinger, dialog med landshold og
kra center omkring normer, e sk kodeks og værdier.
Fokus på retninglinjer for sociale medier blandt udøvere, start af dialog i mellem forbund og klubber.
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