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Optagelse Eliteidrætsklasse
Esbjerg Ishockey Klub (EIK) indgår i et samarbejde med Danmarks Ishockey Union (DIU),
Team Danmark, Esbjerg Kommune og Vitaskolen og giver derfor medlemmer af EIK
mulighed for at ansøge om deltagelse i Esbjerg Kommunes eliteidrætsklasser på
Vitaskolen.
EIK og optagede spillere er forpligtet til at overholde regler, retningslinier samt krav m.v.
for deltagelse i projektet udstukket af Esbjerg Kommune og Danmarks Ishockey Union
(DIU).
For mere information se følgende links:
/ref. 1/
http://eliteidraetesbjerg.esbjergkommune.dk/eliteidraetsklasser.aspx
/ref. 2/
http://www.slagskud.dk/showDoc.aspx?docID=22

Målsætning

EIK har følgende ishockeymæssige målsætning for deltagelse i Eliteidrætsklasserne:
•
•
•
•
•

At udfordre klubbens største talenter til at nå det højest mulige ishockeymæssige
niveau.
At sikre at EIK understøtter talentudviklingen under DIU på bedste vis.
At sikre at EIK kan levere spillere til Esbjerg Energy årligt.
At spilleren igennem forløbet bliver udtaget til udvalgte hold, herunder
ungdomslandshold og bliver en fast del af DIU’s talentudviklingsforløb.
At spilleren efter endt forløb har tillært sig kvaliteter og vaner, der som minimum kan
bringe spilleren i ”Hockeyligaen”.

Optagelse

For optagelse i Eliteidrætsklasserne skal den enkelte spiller ansøge og godkendes efter
procedure beskrevet nærmere i /ref. 1/. EIK stiller følgende krav til spilleren for at EIK kan
indstille spilleren til optagelse:
•
•
•
•
•

Spilleren har ishockey som sin primære sportsgren og prioriterer derfor
ishockeytræningen frem for øvrige sportsgrene hele året.
Spilleren har ishockeymæssige og personlige færdigheder som på sigt forventes at
kunne opfylde projektets målsætning for EIK.
Spilleren er træningsvillig og vil sin sport.
Spilleren er en god holdspiller der accepterer og respekterer medspillere, modspillere,
trænere og officials.
Spilleren er en god ambassadør for EIK.

Forventninger til spilleren

Efter optagelse og igennem hele forløbet har EIK følgende forventninger til spilleren
foruden kravene for optagelse:
•

Spilleren formår at kombinere sin skole og sport på seriøs og disciplineret vis
prioriteret i nævnte rækkefølge.
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•
•
•
•
•

Spilleren optræder altid som en god rollemodel for alle interessenter i
Eliteidrætsklasseprojektet.
Spilleren skal gå forrest på træninger samt kampe for EIK på egen årgang mht.
opførsel, attitude samt indsats.
Spilleren møder op til de træninger, kampe og stævner i EIK-, JIU- eller DIU-regi som
spilleren udtages til. Afbud med gyldig grund accepteres.
Spilleren skal efterleve de regelsæt spilleren præsenteres for. Dette gælder i skole-,
EIK-, JIU- og DIU-regi.
Spilleren skal yde sit bedste både i skolen og i sporten således projektet udnyttes på
bedste vis.
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Samarbejdsaftale
Spiller:

xxxxxxxxxx

Nærværende aftale er indgået mellem Esbjerg Ishockey Klub (EIK) og spilleren og ved
underskrivelse af denne aftale accepterer EIK og spilleren samt dennes forældre at
efterleve nedenstående forpligtigelser og aftaler, der er forbundet med at deltage på
Esbjerg Kommunes eliteidrætsklasser på Vitaskolen.
Følgende er EIK forpligtet til:
•
•
•
•
•
•

EIK stiller kvalificeret træner til rådighed for både is-træning og off-ice træning.
EIK afholder 2 samtaler om året i forbindelse med skole/hjem – samtaler.
EIK laver en udviklingsplan for spilleren.
EIK følger jævnligt op på udviklingsplanen sammen med spilleren.
EIK og ikke andre er ansvarlig for udviklingen af den enkelte spiller.
EIK er tæt samarbejdspartner med DIU, Team Danmark, Esbjerg Kommune og
Vitaskolen.

Følgende er spilleren / forældre forpligtet til:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Spilleren formår at kombinere sin skole og sport på seriøs og disciplineret vis
prioriteret i nævnte rækkefølge. Alle lektier og opgaver skal laves og det forventes
at man yder sit bedste i skolen. Sker dette ikke kan spilleren suspenderes fra
træning eller kamp.
Det forventes at spilleren møder til tiden – til både skole og træning / kamp.
Spilleren optræder altid som en god rollemodel for alle interessenter i
Eliteidrætsklasseprojektet.
Spilleren skal gå forrest på træninger samt kampe for EIK på egen årgang mht.
opførsel, attitude samt indsats.
Spilleren møder op til de træninger, kampe og stævner i EIK-, JIU- eller DIU-regi
som spilleren udtages til. Afbud med gyldig grund accepteres.
Spilleren skal efterleve de regelsæt spilleren præsenteres for. Dette gælder i skole, EIK-, JIU- og DIU-regi.
Spilleren skal yde sit bedste både i skolen og i sporten således projektet udnyttes
på bedste vis.
De arrangementer skolen eller EIK arrangerer, er spilleren forpligtet til at deltage i.
De dage hvor der både er morgen- og eftermiddag/aften træning, passer spilleren
begge træninger.
I tilfælde af sygdom eller andet fravær meddeles dette til skole og træner. Fravær
grundet kampe, turneringer og landsholdssamlinger meddelelses til skolen af spiller
/ forældre.
Er spilleren skadet så træning på is ikke er mulig, skal spilleren foretage fysisk
træning i EIK regi så vidt muligt.
Forældre er forpligtet til forinden ansøgning at drøfte forventninger, krav og
konsekvenser ved en optagelse med spilleren. Det er meget vigtigt, at spilleren og
forældre er godt forberedt og ved hvad, der siges ja til.
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•
•
•

Det forventes at forældrene er lige så seriøst indstillet og forstående overfor
projektet som spilleren skal være.
Forældrene har et medansvar for, at spilleren har gode søvn- og kostvaner i sin
hverdag.
Forældre har et ansvar for at sætte sig ind i og sige ja til projektets retningslinjer,
forventninger og information.

Generelt:
•

•

Såfremt spilleren ikke lever op til kravene i nærværende aftale kan spilleren
ekskluderes fra projektet efter procedure og handleplan udarbejdet af Esbjerg
Kommune og Vitaskolen.
EIK opfordrer familien til at tegne sundhedsforsikring for spilleren, der kan hjælpe
ved større / længerevarende skader.

Dato
_________________
Esbjerg Ishockey Klub

Dato

Dato

_________________
Spilleren

__________________
Forældre
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