
 

Vi støtter ELITEVEJLE :

VEJLE ER                    ELITEKOMMUNE

Følg ELITEVEJLE
på Facebook

Følg talentudviklingen i Vejle

EliteVejle
Vejle er Team Danmark Elitekommune

EliteVejles formål er at fremme vilkårene for ta-
lentudvikling i Vejle og omegn. Vi skaber rammer 
for unge idrætstalenter, så de både kan passe 
skolen og talentet.

Fokuspunkter hos EliteVejle er:

• Talentudvikling
• Klubudvikling
• Koordinering af uddannelse og træning

Målet er at få Vejle på sportslandkortet og at få 
medaljer til området.

En stor sidegevinst er, at breddeidrætten i 
idrætsforeningerne bliver styrket, i takt med at 
der skabes stærke træningsmiljøer. 

Læs mere på www.EliteVejle.dk og følg talen-
ternes udvikling på vores Facebook side.

Find vej i skolen - orienteringsløb 
på skemaet

OK Snab og OK Gorm har siden 2009 arbejdet 
sammen om træning af klubbernes unge ta-
lenter i TVO (Team Vejle Orientering). 
I 2016 er de to klubber blevet enige om at indgå 
i et fælles projekt rettet mod kommunens skoler.
Projektet kalder vi: Find vej i skolen.

Formål:
1) at skabe et varigt gensidigt givende samar-
bejde mellem de to orienteringsklubber og de 
tilknyttede skoler.

2) at etablere læringsanlæg på alle tilknyttede 
skoler, der dels kan bruges i faget idræt, men 
også i andre fag som udgangspunkt for leg, 
læring og bevægelse i uderummet. Det vil sige, 
at alle medvirkende skoler får tegnet et kort over 
skolen. Uden kort ingen orientering.

3) at gøre det nemt for underviserne at inddrage 
orienteringsløb i undervisningen. På alle skoler 
bliver der opsat 40 faste poster, og vi tilbyder 
lærerne et kursus, hvor vi giver eksempler på, 

hvordan man underviser i basisorientering, og 
vi udleverer et helt nyt modulopbygget under-
visningsmateriale, så det bliver let for læreren at 
undervise i orientering.

Vision:
Vi har en vision om, at alle skoler i Vejle Kom-
mune får et skolekort og får opsat faste poster 
og tilbydes undervisning, og at enhver skole i 
fremtiden har et samarbejde med en af de to 
orienteringsklubber.
Projektet bliver støttet af Vejle Kommune via 
Åben Skole-midler.
Projektet er kommet rigtig flot fra start, og der er 
allerede her det første år tegnet kort over 13 af 
kommunens skoler.

Vi håber, nogle af eleverne synes, at orientering 
er en spændende sport, som de kunne tænke 
sig at blive rigtig dygtige til.

I OK Gorm og OK Snab og i talentsamarbejdet 
TVO er der altid brug for nye unge talenter.

OK Snab og OK Gorm har en vision om, at alle skoler i Vejle Kommune 
får glæde af et samarbejde om orienteringsløb

Gennem Åben Skole-midler er orienterings-
løb sat på skemaet på indtil videre 13 skoler i 
Vejle Kommune. Herover kort fra Bredsten.


