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Retningslinjer for HRØ talenttræning
Der er udarbejdet følgende retningslinjer for deltagelse i talenttræning ved
Håndbold Region Øst. Desuden er der her en række forventninger til forældre og
deltagerne.
Generelle informationer
˗
˗

˗
˗

Indkaldelser til samlingerne vil være offentlige på HRØ’s hjemmeside senest
en uge før samlingen.
Er der spillere, som bliver sorteret fra deltagelsen i talenttræningen, vil
spilleren kunne modtage en orientering om årsagen hertil samt fokuspunkter
i den videre personlige træning. Det sker ved at kontakte den ansvarlige på
området. Disse er oplyst på indkaldelsesbrevet.
Talenttræningens aktivitetskalender vil være tilgængelig på HRØ’s
hjemmeside.
Data på de ansvarlige for talenttræningen vil være tilgængelig på forbundets
hjemmeside.

Retningslinjer for spillere
˗
˗
˗
˗

˗

Møder klar og omklædt til træningsstart.
Spillerne skal altid medbringe en bold og drikkedunk til træningen.
AFBUD, hvis en spiller er forhindret i at deltage i træningen skal afbud ske
til den træner, der står på indkaldelsen i det center, spilleren deltager.
Udebliver en spiller fra en samling uden afbud, vil spilleren ikke længere
kunne deltage i talenttræningen.
(Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at spilleren
efterfølgende igen kan udtages til holdet)
Klubtræning samt kamp dagen før eller efter en samling vil ikke være at
betragte som en gyldig grund til afbud.

Forventninger til forældre
˗
˗
˗

Bakke spillerne i talenttræningen op med en positiv og god indgangsvinkel.
Deltage i forældremøder i forbindelse med talenttræningen.
Kontakt den træner, der står på indkaldelsen, i det center spilleren deltager
ved spørgsmål eller lignende.

Forventninger til klub / klubtræner
˗
˗
˗

Bakke spillerne op i deres deltagelse i talenttræningen.
Videreformidle indkaldelser og andre informationer fra forbundet til spillerne.
Deltage / møde frem ved træningen for spillerne.

˗
˗
˗

Være i dialog med talenttræningens trænere mht. spillernes udvikling m.v.
Deltage i møder med talenttrænere og -ledere.
Planlægge kampe og andre aktiviteter, så spillerne har mulighed for at
deltage til talenttræningen.
Hjælpe spillerne med at melde afbud, hvis de er forhindrede i at deltage.
Kontakte den træner, der står på indkaldelsen, i det center spilleren deltager,
hvis spilleren er skadet.

˗
˗

Forventninger til talenttræneren:
˗

Liste over spilleres status efter talenttræning skal være fremsendt til
administrationen senest mandag efter afholdelse af samling.

Behandling af persondata
Håndbold Region Øst opbevarer oplysninger i overensstemmelse med de
persondataretlige regler (herunder persondataforordningen). Vi registrerer
oplysninger, der er nødvendige og relevante til brug for deltagelse i
talenttræningen.
Det er alene HRØ’s administration samt talenttrænere, som har adgang til
personoplysninger.
De forskellige kategorier af personoplysninger, som vil blive behandlet i
forbindelse med personaleadministrationen, er:
o

Mail, telefon, adresse, postnummer, by og statsborgerskab
Benyttes af HRØ’s administration

o

Position på banen og tilhørsforening
Benyttes af HRØ’s administration samt talenttrænere

Der kan anvendes foto på hjemmeside og evt. på forbundets sociale medier i
forbindelse med talenttræning. Der anvendes dog aldrig portrætfotos.
I forbindelse med indkaldelse til talenttræning på HRØ’s hjemmeside
offentliggøres navn og forening.

Ønskes der ikke offentliggørelse af navn og forening på indkaldelsen, kontakt da
HRØ’s administration, Jane Pedersen på e-mail jp.hro@dhf.dk

Med venlig hilsen
Håndbold Region Øst
Per Jensen
Administrationschef

