Hillerød Elite Idræt
FrederiksborgCentret
Milnersvej 39
DK-3400 Hillerød Kommune
CVR. 27993699
www.hillerodelite.dk

Ansøgningsskema
Optagelse på Hillerød-ordningen
For eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelserne

Personoplysninger:
Født :
Fornavn(e):
Efternavn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Mobilnr.:
E-mail:
Evt. mobilnr. Forældre:
Evt. E-mail forældre:
Kommune:

Organisationsoplysninger:
Sportsgren:
Specialforbund:
Har Specialforbund/klub/du ansøgt Team Danmark:

ja/nej

(vedlæg venligst eventuel kopi af ansøgning og afgørelse)
Er du pt. godkendt på Team Danmark ordningen:

Klub:
Hvem er din klubtræner:

Tlf.nr.:

ja/nej

Talenttræner/Talentansvarlig i forbund:

Tlf.nr.:

Hvem er din evt. Talent/Landstræner:

Tlf.nr.:

Studieoplysninger:
Jeg går pt på følgende uddannelse / skole/ klassetrin:

August 2020 forventer jeg, at gå på flg. Uddannelse / skole / klassetrin

Jeg tilhører den nationale elite

□ Ja

□ Nej

Jeg er del af forbunds talenttrup/landshold

□ Ja

□ Nej

Jeg er del af anden udvalgt talenttræning

□ Ja

□ Nej

Sportslige oplysninger:
Cirka gennemsnitlig tidsforbrug til træning (inkl. Individuel træning):
Konkurrencesæson:
Angiv periode® og evt. vigtigste sæsonmål

Informationsaftaler:
Hillerød Elite Idræt må bruge mit mobiltlf.nr. til
Evt. fremsendelse af beskeder omkring ordningen

□ Ja

□ Nej

Jeg vil gerne medvirke med billedmateriale og
evt. udtalelse som PR for ordningen

□ Ja

□ Nej

timer/pr. uge

Oplevelser af hverdagen:
Beskriv med egne ord hvordan du oplever din hverdag med træning, uddannelse og livet med fritid, familie
og venner og eventuelt andre interesser.
- Hvordan fungerer hverdagen overordnet – eventuelt hvornår er det bedst, og hvornår er det sværest, hvad
optager dig, og hvad har du af tanker om fremtiden? – Hvad kunne du ønske af hjælp og støtte, og hvad er
optimale vilkår for dig?

Dato

Elevens underskrift

Forældreunderskrift
(hvis eleven er under 18 år)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Evt. spørgsmål kan rettes til:
Idrætsmentor Kim Rasmussen

mail: kimpeterras@gmail.com tlf: 30 33 15 12

Ansøgningen bedes printes – udfyldes – scannes – og mailes retur
Senest 1. februar 2020 til kimpeterras@gmail.com
I vil modtage bekræftelse på modtagelse af ansøgning senest 5 dage efter afsendelse.
Mail ang. Optagelse eller afslag modtages senest 26.februar, så det kan noteres i optagelse.dk

