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Forpligtigelser FC Roskilde, Elitesportsaftale juli 2015- juni 18 (inkl.)

3. juli 2015

1.
FC Roskildes A/S forpligtelser og ydelser
1.1.
FC Roskilde er forpligtet til følgende i aftalens løbetid, idet omkostningerne herved er
Roskilde Kommune uvedkommende:

Sagsnr. 97162
Brevid. 2144042

At tilstræbe at Roskilde Kommune eksponeres i TV og landsdækkende medier i
forbindelse med FC Roskildes kampe i danmarksturneringen i fremtidige
superligakampe.

Ref. SHO
Dir. tlf. 30841235
steenhou@roskilde.dk

At Roskilde Kommune eksponeres på alt træningstøj ved alle kampe. Logo placeres
på bryst på træningstøjet, efter nærmere aftale.
At Roskilde Kommune eksponeres på officiel plakat, i program, på tryksager og på alt
andet markedsføringsmateriale.
At sikre massiv eksponering af Roskilde Kommune via stationære bander og/eller
rullebander, som placeres i den bedst mulige kameravinkel i forbindelse med alle
hjemmekampe.
At alle indslag på FC Roskildes youtubekanal, vil have Roskilde Kommune tydelig
eksponeret.
At der indarbejdes informationsside i alle officielle kampprogrammer, til brug for
oplysning om aktiviteter i Roskilde Kommune m.m. såfremt Roskilde kommune
ønsker dette.
At Roskilde Kommunes logo & banner eksponeres på FC Roskildes hjemmeside.
At Roskilde Kommune omtales på FC Roskildes hjemmeside.
At Roskilde Kommune modtager 50 stk. billetter til alle hjemmekampe.
Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14
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At Roskilde Kommune kan omtale samt benytte billeder fra FC Roskildes kampe i
forbindelse med Kommunens markedsføring. Anvendelse skal ske i
overensstemmelse med formålet i aftalens pkt. 1.
At Roskilde Kommune får mulighed for medlemskab af FCR Erhvervsklub.
Minimum tre spillere/trænere fra FC Roskildes hold i den bedst placerede række
deltager aktivt i FC Roskildes ungdoms- og talentarbejde som trænere ved
talenttræninger, i bedst muligt omfang. FC Roskilde skal ved halvårlige evaluering
skriftligt dokumenter hvilke spillere der har været benyttet og i hvilket omfang.
Minimum 6 gange i kalenderåret, skal spillere være aktivt med.
At Roskilde Kommune mindst 2 gange årligt kan bruge minimum tre spillere fra FC
Roskildes hold i den bedst placerede række i sundheds- og forebyggelseskampagner
rettet mod børn og unge med henblik på større gennemslagskraft hos målgruppen.
Dette skal dog aftales mindst 3 måneder før af hensyn til planlagte aktiviteter.
At minimum tre spillere fra FC Roskildes hold i den bedst placerede række og
sportschefen, mindst 1 gang årligt i aftaleperioden, uden beregning, vil besøge alle
skoler og SFO’er i Roskilde Kommune, som ønsker det, og sætte fokus på det at
bevæge sig og dyrke idræt.
FC Roskilde skal skriftligt dokumentere halvårligt hvilke skoler/SFO’er der er
kontaktet og hvilke der efterfølgende er blevet indgået aftaler med.
Roskilde kommune kontakter 2 gange om året alle skoler/SFO’er med tilbuddet i
samarbejde med FC Roskilde.
Minimum 5 besøg forpligter FC Roskilde sig at besøge, såfremt dette ønskes af
skolern/SFO’erne.
At klubben udarbejder en overordnet plan for arbejdet, indeholdende forslag til
hvorledes man vil opfylde forpligtelserne overfor skoler og SFO’er, samt hvilke events
man kunne tænke sig at arrangere for Kommunens børn og unge. Planen forelægges
for Kultur- og Idrætsudvalget.
At Roskilde Kommune herudover får mulighed for at arrangere events efter nærmere
aftale.
At FC Roskilde udarbejder en strategi for etablerer en klar linje for fødekæden fra
ungdom til divisionsholdet. Fokus er at etablere spillere af egen avl til
førsteholdstruppen.
At FC Roskilde tilstræber at der er U21 spillere i truppen til divisionskampe set over
hele sæsonen.
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At FC Roskilde fremsender kopi af deres licens til DBU vedrørende FC Roskildes
økonomiske forhold til FC Roskilde. Eventuelle anmærkninger fra DBU tilgår Roskilde
Kommune.
I materialet vil der være relevant regnskabmæssigt materiale.
FC Roskilde er forpligtet til at fremsende licens godkendelse fra DBU til Roskilde
Kommune.
FC Roskilde arbejder på at lave aktiviteter af social karakter i samarbejde med
Roskilde Kommune

