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1. Velkomst ved formand
Jens Müller bød velkommen.
2. Inspirationsoplæg fra ekstern part
- Hvordan kan vi brande vores ungdomstilbud bedre? (kort sigt)
- Er der mulighed for at etablere et sportscollege (lang sigt)
Ole Keldorf fra Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) holdt inspirerende oplæg.
Diasslides er vedhæftet som bilag.
Kort notat fra oplæg om Aarhus erfaringer:






Sport, skole og det sociale element er en ligebenet trekant.
Facebook anvendes i stort omfang med stor succes.
Beliggenhed er yderst vigtigt for Aarhus to kollegier.
Der bliver brugt en del tid på praktiske ting og opsyn.
Diætiststuderende lavede mad med kollegieleverne – super godt.

Gode erfaringer med:
- Synergi mellem de forskellige idrætsgrene.
3. Åben drøftelse og diskussion af Roskilde Elite- og Talentråds arbejdet
Der var en positiv og engageret drøftelse på mødet omkring emnet, med
mange gode input.
Hanne fra Team Danmark pointerede, at man skal gøre sig klar, hvilke
succeskriterier man opstiller. Er det f.eks. at udvikle på ungdomsniveau og en
accept af at vi frigiver eleverne til andre kommuner?
Claus Niller opfordrer til at tage ud og besøge andre velfungerende kollegier til
inspiration. Hanne Team Danmark supplerer, at de fysiske rammer også er
meget væsentlige. Randers er et godt eksempel på et godt miljø.
4. Afrunding af temamødet ved formand
Elite- og Talentrådet var positive stemt overfor at skabe et bedre sportsmiljø
på ungdomsuddannelsesniveau. Vi har fået mange kvalificerede input på
temamødet. Jens, Steen og Lene kommer med forslag til videre proces, som
bl.a. inspirationsture.
5. Information fra formanden (kun for Elite- og Talentrådets medlemmer)
Jens Müller informerede rådet om, at idrætsskolerne bliver nedlagt fra
årsskiftet ved en politisk beslutning. Jens stiller sig uforstående overfor, at
Elite- og Talentrådet ikke er blevet inddraget og hørt i processen.
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Hanne Team Danmark orienterede om, at samarbejdskontrakterne med
kommunerne bliver revideret ved indgåelse af nye samarbejdsaftaler. Deri
ligger bl.a., at Randers optimerer på uddannelsesniveauet for lærerne.
Konklusion:
Ambitionen er at sikre kvalificeret uddannelse til lærerne og pædagoger i
Roskilde Kommune og det vil undersøges om vi kan skaffe økonomiske
ressourcer til dette.
6. Talentklasse v. Lisbeth Klarskov (kun for Elite- og Talentrådets medlemmer)
Lisbeth Roskilde Håndbold orienterede om de udfordringer FC Roskilde og
Roskilde Håndbold har haft efter den nye skolereform er trådt i kraft for
talentklassernes elever. Himmelev Skole, forvaltningen, FC Roskilde og
Roskilde Håndbold er i god dialog og nogle af udfordringerne er allerede løst.
Der arbejdes videre med udfordringerne i god dialog.
Christian Henriksen Himmelev Skole præciserede, at skolereformen har
medført, at alle elever har fået en længere skoledag. Udfordringen til næste
skoleår bliver også at lektiecafe ikke bliver valgfri.
Hanne Team Danmark har hørt de samme problemstillinger fra de andre
Elitekommuner. Team Danmark er opmærksom på udfordringerne og tager
emnet op på et Elitekonsulentnetværk.

7. Indstilling og beslutning vedrørende individuel talentudviklingspulje
(bilag) (kun for Elite- og Talentrådets medlemmer)
Arbejdsgruppen bestående af Thomas Ebert, Per Birkedal og Steen Houman,
har udarbejdet en indstilling.
Konklusion:
Indstillingen godkendes af Elite- og Talentrådet. Der skal aflægges regnskab
for tilskudsmidlerne samt status på om atletens mål og udvikling går som det
skal.

8. Anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende elitesportsaftaler
(bilag) (kun for Elite- og Talentrådets medlemmer)
Der er kommet fire meget kvalificerede ansøgninger fra Roskilde Roklub,
Roskilde Håndbold, FC Roskilde og Roskilde Bordtennis. Arbejdsgruppen
fremlagde sin indstilling for Elite- og Talentrådet. Rådet behandlede sagen ud
fra de kriterier, som Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 20. august, og
sagen blev drøftet grundigt.

Side3/5

Konklusion:
Elite- og Talentrådet anbefaler til Kultur- og Idrætsudvalget
at indgå elitesportsaftale med to klubber frem for tidligere tre.
at indgå elitesportsaftale med FC Roskilde og Roskilde
Bordtennis.
at give i alt kr. 3.000.000 til FC Roskilde. 2015 (2. halvår) kr.
450.000, 2016 kr. 900.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2017 kr.
900.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2018 (1. halvår) kr. 450.000
+ kr. 100.000 i mulig bonus.
at give i alt kr. 2.400.000 til Roskilde Bordtennis. 2015 (2. halvår)
kr. 350.000, 2016 kr. 700.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2017
kr. 700.000 + kr. 100.000 i mulig bonus, 2018 (1. halvår) kr.
350.000 + kr. 100.000 i mulig bonus.
at der ikke afsættes midler til fællespuljen.
Elite- og Talentrådet anbefaler at fordele de økonomiske ressourcer på færre
klubber med det formål at optimere på det sportslige niveau og styrke
klubberne som helhed.
Rådet anbefaler herefter at indgå aftale med FC Roskilde og Roskilde
Bordtennis, da de to klubber historisk har klaret sig bedst i forhold til opstillede
kriterier, og hvis ansøgninger bedst adresserede fremtidige kriterier.
Rådet vurderer, at Roskilde Kommune vil opnå størst eksponering/branding
og give kommunens borgere kvalitetsfyldte elitesportsoplevelser ved at støtte
FC Roskilde. Fodbold er Danmarks største sport, og klubben er klart mest
synlig i medieeksponeringen og har flest tilskuere blandt ansøgerfeltet.
Sportsligt ligger FC Roskilde i næstbedste række og har et velfungerede
talentudviklingsarbejde.
Roskilde Bordtennis har udøvere på højeste niveau i Danmark og spiller
Champions League/Europa League. Klubben har lavet TV-aftaler og har en
god mediedækning, og har endda ambitioner om, at dette niveau skal løftes.
Klubben har en meget velfungerende talentudvikling med spillere på junior og
drengelandsholdet. Klubben er en af de mest vindende klubber ved både
Ungdoms og senior DM. Endelig har klubben historisk været meget engageret
i skole- og SFOsamarbejdet, hvilket Rådet forventer fortsat ud fra
ansøgningen.
Poul Lindor undlod at tage stilling til sagen, da han skal drøfte anbefalingen i
Kultur- og Idrætsudvalget.

9. Indstilling og beslutning vedrørende kriterier for puljen til prioriterede
idrætsgrene (bilag) (kun for Elite- og Talentrådets medlemmer)
Punktet udsættes, da mødetiden var overskredet.
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10. Punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet (kun for Elite- og Talentrådets
medlemmer)

Kriterier for tildeling af støtte fra talentudviklingspuljen drøftes på næste møde.
Arbejdsgruppen kommer med oplæg til kriterier.

11. Evt.
Der var ingen punkter under eventuelt.
Venlig hilsen
Referent/
Lene Correll

ESAA
”Committed to Excellence”

Aarhus Kommune
Eliteidræt Aarhus - ESAA

ESAA skaber rammerne for optimal uddannelse og talentudvikling
og sikrer, at uddannelse og elitesport kan kombineres fleksibelt
med den enkelte udøver i centrum

Vigtige skillelinier
– Gruppe vs. individ
– Struktur vs. fleksibilitet
– Aktuelt niveau vs. potentiale
– Generel vs specifik

ESAA ”code of conduct”
Code of Conduct er nogle retningslinjer for ansvarlighed og god praksis for udøvere og
organisationen, samt hvilke krav vi stiller til os selv, vores udøvere og samarbejdspartnere
vedrørende sportslige, sociale og etiske forhold.

På baggrund af ovenstående har du i samarbejde med ESAA hovedansvaret for at ovenstående værdier kommer til at
afspejle din hverdag. Du er ESAA udøver og derfor ”committed to excellence” gennem
•1) Altid velforberedt forberedt
•2) Forsøger altid at forbedre dig og udvikle dit potentiale ved at stille krav og udfordringer til dig selv og dine omgivelser.
•3) Bevidst om, at du er “en rollemodel” både på og udenfor idrætsarenaen og agerer som et godt eksempel for andre
unge sportsudøvere.

•4) Ansvarlig for din egen udvikling.
•5) En udøver, der praktiserer din sport med etisk ansvarlighed angående antidoping og betting
•6) Accepterer, at du er ambassadør for sporten, din klub og ESAA
•7) Accepterer ESAA regler, politikker og procedurer for arrangementer og konkurrencer, hvori du deltager

Krav og gensidige forventninger
• ESAA værdier
•
•
•
•

Elitesportsudøveren som “det hele menneske”
Ligeværd mellem uddannelse og sport
Ansvarlig træning
Kvalitet

• Redskaber til at fjerne forhindringer
• ESAA udøvere deltager ikke for at blive trænet,
men for at træne
• Optimal kommunikation – fokusområde.
– Eksempel facebook

Esaa morgentræning
Atletik
Badminton
Ballet
Basketball
Bordtennis
Brydning
Fodbold N
Fodbold S
Individuelle

22
45
13
45
6
5
41
58
54

Håndbold p.
Håndbold d.
Am. Fodbold
Sejlsport
Svømning
Taekwondo
Orientering
Tennis
Gymnastík

30
56
16
17
18
13
25
14
6

Hvad er vigtigt for os
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitet – (før kvantitet)
Fokus på udviklende miljøer
Relationer i sporten
Hårdt arbejde
Gøre en forskel
Keep it simple
SPORT/UDØVERE

Kollegie erfaringer
•
•
•
•

Jura
Administration
Beliggenhed/faciliteter
Praktik
• Køkken
• Pædagogisk opsyn

