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Forslag til Elite- og Talentrådets årsplan 2017/2018 – Roskilde Kommunes Team Danmark 06. september 2017
Projekt
Roskilde Kommunes Elite- og Talentråd skal hvert år fremlægge en årsplan for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Team Danmark og Roskilde Kommune til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år (fra sommer til sommer), herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene og for talentudviklingspuljen, og forelægges Kultur
og Idrætsudvalget i 2. kvartal hvert år, jf. vedtægter for Elite og Talentrådet.
Særligt for årsplanen 2017/2018
Byrådet godkendte den 26. april 2017 nye vedtægter for Elite- og Talentrådet, som bl.a. har betydet etableringen af et nyt Elite- og Talentråd samt styringsmæssige ændringer i rådets beslutningskompetencer. Som
noget nyt skal Elite- og Talentrådet fremlægge en årsplan i 2. kvt. til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Grundet vedtægtsændringerne samt etablering af et nyt Elite- og Talentråd, har rådet ikke haft mulighed for
at fremlægge årsplan 2017/18 til godkendelse i 2. kvt. i Kultur- og Idrætsudvalget. 2017 må derfor betragtes
som et overgangsår, hvor de indsatser, det tidligere Elite- og Talentråd har igangsat for 2017, gennemføres,
jf. orientering til Kultur- og Idrætsudvalget pr. mail den 26. juni 2017.
Elite- og Talentrådet godkendte den 14. september 2017 forslag til Årsplan for Elite- og Talentrådet for
2017/2018, som fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget den 4. oktober 2017, indeholdende:
1. Kriterier for ansøgninger til Talentudviklingspuljen 2017.
2. Kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017.
3. Indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Roskilde Kommune og Team
Danmark samt øvrige indsatser initieret af Roskilde Kommune.

Kriterier for ansøgninger til Talentudviklingspuljen 2017
Talentudviklingspuljen: I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet udarbejder rådet forslag til kriterier for fordeling af midler fra Talentudviklingspuljen, som forelægges til endelig godkendelse hos Kultur- og
Idrætsudvalget. Elite- og Talentrådets økonomiske ramme til direkte disponering til talentudviklingsaktiviteter i Roskilde Kommune er i aftaleperioden årligt på 400.000 kr. i form af talentudviklingspuljen. Dertil indgår en eventuelt ikke udbetalt bonus til elitesportsaftalerne i budgettet for talentudviklingspuljen. I
2016/2017 er bonusen på 75.000 kr., således at der i alt fordeles 475.000 kr.
Set i lyset af ovenstående ændringer i vedtægter og etableringen af et nyt Elite- og Talentråd, har det ikke
været muligt for det nye råd at fremlægge kriterier for Talentudviklingspuljen 2017 til godkendelse i Kultur- og
Idrætsudvalget, som ifølge vedtægtsændringerne skal ske i 2. kvartal. Kriterier for Talentudviklingspuljen
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2017 hviler derfor på de gældende kriterier, som det gamle Elite- og Talentråd godkendte den 8. september
2016, og som er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Idrætten skal være godkendt af Danmarks Idræts Forbund
Både hold og individuelle kan søge
Ansøger skal være i en forening hjemmehørende i Roskilde Kommune
Udøver skal være over 15 år
Ansøgning kan kun komme fra klubben (bestyrelsen)
Niveauet på ansøgere skal være national elite, hvilket vil sige i toppen af sin egen aldersgruppe.
Der gives ikke tilskud til materialer
Holdfællesskaber med klubber i andre kommuner kan modtage tilskud, under forudsætning af at
den/de pågældende kommuner yder et beløb i tilskud af samme størrelse.

Uddeling af midler fra Talentudviklingspuljen 2017.
I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet varetager rådet den årlige tildeling af midler fra Talentudviklingspuljen. Rådet nedsatte derfor på møde den 21. juni 2017 en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag
til udmøntning af Talentudviklingspuljen. Forslag til fordeling af puljen blev godkendt af Elite- og Talentrådet
den 14. september 2017, jfr. dagsordenspunkt 6 ”Godkendelse af støtte, Talentudviklingspuljen 2017/2018”.

Kriterier for uddeling af midler til prioriterede sportsgrene 2017.
Puljen til prioriterede sportsgrene: I henhold til samarbejdsaftale 2017-2020 mellem Roskilde Kommune
og Team Danmark, uddeler Roskilde Kommune årligt 500.000 kr. til 6 prioriterede sportsgrene under Team
Danmark. De 6 prioriterede sportsgrene er: Håndbold (Roskilde håndbold), roning (Roskilde roklub), fodbold (FC Roskilde), BMX (Roskilde BMX), bordtennis (Roskilde bordtennis) og cykling (Roskilde Cykle
Ring). I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet fremlægge forslag til kriterier for uddeling
af midler til de prioriterede sportsgrene til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget i 2. kvt.
Set i lyset af den forsinkede proces for vedtægtsændringer og etablering af et nyt Elite- og Talentråd i april
2017, anbefaler en arbejdsgruppe, som er nedsat af Elite- og Talentrådet den 21. juni 2017, at kriterier til
uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2017 følger de samme kriterier som fra 2016. Arbejdsgruppen henviser til, at klubberne (ansøgerne) ikke vil have mulighed for at omstille deres aktiviteter med så
kort varsel. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for de 6 prioriterede sportsgrene.
Arbejdsgruppens anbefalede kriterier for uddeling af 500.000 kr. puljen til de prioriterede sportsgrene:
1. Klubbens medlemstal.
2. Om klubben har en aktiv diplomtræner.
3. Om klubben har taget medaljer ved ungdoms DM, haft udøvere udtaget til ungdomslandhold, haft
hold i landsdækkende pokalfinaler. Kun årgange fra U14 og op tæller med.
4. Klubben har en talentudviklingsstrategi på hjemmesiden med afsæt i ATK.
Arbejdsgruppens forslag til kriterier til prioriterede sportsgrene 2017 vil blive godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med udvalgets godkendelse af årsplanen. Årsplanen vil herefter blive tilrettet i henhold
til Kultur- og Idrætsudvalgets endelig godkendelse.
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Kriterier for uddeling af midler til prioriterede sportsgrene 2018.
På Elite- og Talentrådets møde den 21. juni 2017 blev det ligeledes besluttet, at arbejdsgruppen bestående
af repræsentanter, jfr. ovenfor, skal udarbejde forslag til de fremtidige kriterier til en fordelingsnøgle fra 2018,
indeholdt i årsplanen, som skal godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget 2. kvt. 2018.
Arbejdsgruppens forslag til kriterier for uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene 2018 vil blive fremlagt til godkendelse i Elite- og Talentrådet.
Indenfor rammerne af samarbejdsaftalen med Team Danmark 2017-2020 har Roskilde Kommune igangsat
en bred vifte af indsatser, der skal understøtte og synliggøre eliteidrætten og talentudviklingen i kommunen. I
oversigten nedenfor beskrives kommunens forskellige indsatser.

Oversigt over indsatser i årsplan 2017/1018 (sommer til sommer)
Elitesportsaftaler: Indenfor rammerne af Samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark
har Roskilde Kommune i perioden juli 2015 til juni 2018 årligt afsat 1.600.000 kr. til at understøtte talentudviklingsarbejdet i idrætsklubberne Roskilde Bordtennis og FC Roskilde, som kommunen har indgået elitesportsaftaler med. Idrætsklubberne har i aftaleperioden forpligtiget sig til at opfylde en række fastsatte mål. Derudover har Roskilde Kommune
forpligtiget sig til at tildele klubberne bonus med en maksimal ramme på 200.000 kr. årligt i forhold til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendte kriterier for fordelingen af bonusordningen.
Tidsplan
Forår og efterår

Indsats

Beskrivelse

Evaluering af elite-

Evalueringen sker efter politisk ønske 2 gange om året, og har til for-

sportsaftaler.

mål at sikre, at idrætsklubberne, der har en elitesportsaftale med
Roskilde kommune, lever op til deres forpligtelser i henhold til aftalen.
Kultur- og Idrætsudvalget orienteres løbende.

Afventer politisk

Nye elitesportsaftaler.

Nuværende elitesportsaftaler udløber sommeren 2018, og der skal

beslutning, primo

igangsættes en proces om indgåelse af nye mulige elitesportsaftaler.

2018

Forvaltningen skal sammen med en arbejdsgruppe, som er nedsat af
Elite- og Talentrådet, fremlægge forslag til kriterier for nye elitesportsaftaler. Kriterierne skal forelægges til godkendelse i Kultur- og
Idrætsudvalget. Efterfølgende vil Elite- og Talentrådet behandle ansøgninger og give deres anbefaling til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Talentklasserne på Himmelev skole: Roskilde Kommune har talentklasser på Himmelev skole fra 7.-9. klasse. I talentklasserne vægtes de prioriterede sportsgrene højere, og ca.70 % af eleverne kommer fra Team Danmarks projektets prioriterede sportsgrene. Kriterier for at være elev i idrætstalentklassen godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget og
Skole- og Børneudvalget.
Tidsplan

Indsats

Beskrivelse

Efterår 2017, hvert

Optagelse af elever i

Der optages hvert år elever til kommende 7.T med skolestart 2018/19

år for 7.klasserne

talentklasserne på

samt til ledige pladser i 8.-9.T. Kriterier for optagelse er beskrevet på

og forår for 8.-

Himmelev skole.

projektets side http://elitekommune.roskilde.dk/talentklasse7t

9.klasserne

Alle ansøgere kommer igennem en udvælgelsesproces. Forvaltningen
og Himmelev skoles koordinator på projektet afholder samtaler med
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ansøgerne og deres forældre. Skolen træffer endelig beslutning om
optag af eleverne.
Roskilde Kommune er én af 22 elitekommuner under Team Danmark,
hvor alle kommuner arbejder med talentudvikling, blandt andet via talentklasser, som er defineret af samarbejdsaftalen mellem Team
Danmark og Roskilde kommune. Talentklasserne er med til at højne
og øge kvaliteten på talentmassen i Danmark.
Hvert kvartal

Evaluering af elever i

Forvaltningen afholder 4 evalueringsmøder med Himmelev skole og

talentklasser.

morgentrænerne, hvor alle elever bliver evalueret med henblik på en
vurdering af elevernes indsats i skolen og i morgentræningen. Dette
for at sikre, at eleverne lever op til de forventninger. der er stillet,
samt at give skole og morgentrænere mulighed for at drøfte problemstillinger som der kan være behov for at afklare.

Efterår 2017, 2018,

Informationsmøde ta-

Hvert år afholder forvaltningen og Himmelev skole et infomøde for

2019 og 2020

lentklasserne.

elever og forældre, der gerne vil søge om optagelse i talentklasserne.
Informationsmødet afholdes på Himmelev skole, og formålet er at informere og svare på spørgsmål.

Primo 2017, 2018,

Screening af elever i

Sammen med FysioDanmark screenes alle eleverne i talentklasser-

2019 og 2020

talentklasserne.

ne. Sådan at udøveren sammen med sin klub kan lave en indsats for
at komme eventuelle problemstillinger i forkøbet. Screening har været
gennemført alle år siden projektet startede i 2010.

2017-20 løbende

Kurser for talentklas-

Der afholdes tre Team Danmark kurser i sportsernæring for talent-

serne og modtagere af

klasserne på Himmelev skole, udøvere fra kommunens prioriterede

tilskud fra Talentudvik-

sportsgrene samt de udøvere, der modtager støtte fra Talentudvik-

lingspuljen.

lingspuljen.

Model for ungdomsuddannelser: Roskilde Kommune skal, indenfor rammerne af Samarbejdsaftalen med Team
Danmark, koordinere, at de lokale ungdomsuddannelser muliggør fleksible uddannelsestilbud for talenter i de prioriterede sportsgrene. Aftalen omfatter Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Tekniske skole, Roskilde
10. klassecenter og Roskilde Handelsskole.
Tidsplan

Indsats

Beskrivelse

2018

Model for ungdomsud-

Roskilde Kommune skal muliggøre fleksible uddannelsestilbud på

dannelser.

ungdomsuddannelserne, og Elite- og Talentrådet skal på baggrund
heraf afklare en model, som indebærer at:


Talenter vil kunne gennemføre 2-3 ugentlige træninger inden for den
normale skoletid.



Der er koordination mellem de forskellige uddannelsesinstitutioners
skemalægning, så der på tværs af uddannelsesinstitutionerne (herunder også idrætsskolerne) samt årgangene vil kunne etableres fælles træningstilbud for talenter i de prioriterede sportsgrene.



Uddannelsen koordineres med træningen i de prioriterede sportsgre-
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ne.


Der er i tilknytning til ungdomsuddannelserne ydes mulighed for fleksibel skemalægning og ekstraundervisning.
Indsatserne på området for ungdomsuddannelser er lige nu knyttet
op på de klubber, der er nævnt i Team Danmark samarbejdsaftalen,
og modellen for ungdomsuddannelserne skal sikre en fortsat optimering af ovennævnte tilbud.
Forvaltningen afholder løbende møder med de ungdomsuddannelser,
som har elever tilknyttet under Team Danmark projektet.

Lokalt prioriterede sportsgrene: Roskilde Kommune vil i perioden 2017-20 arbejde for at have lokalt prioriterede
sportsgrene, hvor der vil blive arbejdet med deres talentstrategi.
Tidsplan

Indsats

Beskrivelse

Primo 2018

Lokalt prioriterede

Elite- og Talentrådet har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde for-

sportsgrene.

slag til retningslinier for Roskilde Kommunes talentstrategiarbejde
med lokalt prioriterede sportsgrene.
Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til retningslinier for organisering og strukturering af strategiarbejdet, herunder beskrivelse af arbejdsgruppens formål og opgaver, proces for definering af kriterier for
udpegning af lokalt prioriterede sportsgrene samt tidsplan for den politiske godkendelsesproces.
Indsatsen med nye klubber forventes påbegyndt primo 2018. Kriterierne for talentstrategiarbejdet i de lokalt prioriterede sportsgrene skal
fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Sportscollege: I perioden 2017-2020 vil Roskilde Kommune fortsætte arbejdet med at undersøge muligheden for etableringen af sportscollege i henhold til samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark. Der er i aftaleperioden afsat årligt af 305.247 kr. til opstart af sportscollege i Roskilde Kommune.
Tidsplan

Indsatser

Beskrivelse

Primo 2017

Olympisk Klub Danmark

Sammen med Olympisk Klub Danmark og Team Danmark projektet

og Master Class.

afholdes to sessioner. Målgruppen er specielt de udøvere, som har
fået støtte fra talentudviklingspuljen.

Frem til og med

Vindermentalitet i klub-

Implementerting af Team Danmarks værdisæt HUSET

2018

berne i de prioriterede

http://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Va

sportsgrene

erdisaet.aspx
Dette i samarbejde med firmaet Vindermentalitet, som kommer ud i
hver af klubberne, der er med i projektet, og arbejder med de problemstillinger, der er i den enkelte klub.
For Team Danmark er dette et vigtigt indsatsområde og defineret i
samarbejdsaftalen. At arbejde med de hele miljøer og se på dette,
frem for fokus på den enkelte, er en afgørende indsats.
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Primo 2018

Overrækkelse af støtte-

I forbindelse med Roskilde Idrætsunions årlige idrætsfest overrækkes

beviser

støttebeviser til de udøvere, der skal modtage støtte fra Talentudviklingspuljen. Midlerne tildeles udøverne langt tidligere, så det er den
formelle hædring på denne aften, som er i centrum.

Løbende

Diplomtræner

En ambition er, at alle klubber i Team Danmark projektet har mindst
en diplomtræner tilknyttet. Elite- og Talentrådet har afsat midler til
udannelse af yderligere trænere. Trænernes uddannelsesniveau er
meget afgørende for succes i talentudvikling. Dette understøttes af
Team Danmark. Internationale undersøgelser peger på området. Uddannelse af trænere er derfor et vigtigt krav til klubberne, som er med
i projektet.

Løbende

Samarbejde med special-

Klubberne, der indgår i prioriterede sportsgrene, hører alle hjemme

forbund

under et specialforbund. Forvaltningen mødes 1-2 gange om året med
de specialforbund, som kommunen har en samarbejdsaftale med.
Dette for at knytte indsatserne omkring det lokale talentudviklingsmiljø
tættere sammen.

Løbende

Evaluere indgåede sam-

Forvaltningen har indgået en lang række samarbejdsaftaler med de

arbejdsaftaler

forskellige interessenter, der er i Team Danmark projektet. Forvaltningen afholder løbende statusmøder med de forskellige aftalepartnere.

2017-20

Profilskoler

Forvaltningen er i løbende dialog med de to profilskoler, Hedegaardenes og Baunehøj skoler, som er i projektet. Begge skoler har 4 lektioner idræt på skemaet om ugen.

Hver dag

#SoMe (sociale medier)

Fastholde den gode indsats på projektet via Team Danmark Projektets facebookside samt projektets instagramprofil
https://www.facebook.com/TeamDanmarkProjekt/
https://www.instagram.com/talent4000/
På facebooksiden fortælles de gode historier fra projektet, og der gives tips og ideer. Instagramprofilen kører på skift mellem forskellige
aktører, der er med i projektet. Instagramprofilen har flere følgere end
Roskilde kommunes.
De mange gode historier er med til at profilere talentudviklingen i
Roskilde kommune og giver aktørerne anerkendelse.

2 gange årligt

Netværksmøder Team

To gange om året mødes alle elitekommunerne under Team Danmark

Danmark

og har vidensdeling og drøftelser om talentudvikling. Elitekommunerne er omdrejningspunktet for talentudvikling, og netværkssamarbejdet
mellem kommunerne er til gavn for de medvirkende kommuner.

Ultimo hvert år

Møde konsulent Team

Én gang om året mødes forvaltningen med konsulenten fra Team

Danmark

Danmark, der er tilknyttet Roskilde kommune. Sammen gennemgås
samarbejdsaftalen, og der evalueres på de forskellige igangværende
indsatser. Evalueringen vil blive præsenteret for Elite- og Talentrådet i
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første kvartal.
2017-20

Elite- og Talentrådets

Der afholdes 4 ordinære møder årligt. I 3 eller 4. kvartal afholdes te-

møder

mamøde, hvor interessenter omkring arbejdet med eliteidrætten mødes til tværgående drøftelse af principielle problemstillinger og udviklingsmuligheder vedrørende arbejdet med eliteidrætten i Roskilde
Kommune.
Derudover afholdes fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og
Elite- og Talentrådet i 2. kvt. om rådets årsplan.

