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Resume
Rådet behandler forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftalerne for sæson 2017/18 udarbejdet af en arbejdsgruppe. Kriterier forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftaler sæson 2017/18 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
Beslutningskompetence
Elite- og Talentrådet
Sagsfremstilling
På rådsmøde den 20. marts 2017 blev en arbejdsgruppe, bestående af Jørgen Aufeldt,
Anja Falk Riecke og Henrik Mielke, nedsat til at udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2017/18 til de to klubber, der er indgået elitesportsaftale med pr. 1. juli 2015.
I forhold til sidste sæsons kriterier for bonus indgår kriterier for skoleforløb og øget omsætning ikke længere. I hver klubs forpligtelser i elitesportsaftalerne indgår krav om
skolebesøg. Det er nye kriterier, at FC Roskilde skal have 5 U21 spillere på divisionsholdet med min. 180 minutters spilletid, og Roskilde Bordtennis skal have etableret 2 x
morgentræning om ugen med spillere fra ungdomsuddannelserne eller talentklasserne.
FC Roskilde
2017/18
Kriterier
35.000
Spilletid til 5 U21 spillere på 1. divisionsholdet med mindst
180 min hver. En U21 spiller vil være DBUs definition
25.000
Ligger i Top 5 i 1. division når sæsonen slutter
20.000
Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i
ligaen, fratrukket kampen med lavest antal tilskuere
20.000
U19 ligger i Top 6 når sæsonen slutter
Roskilde Bordtennis
2016/17
Kriterier
25.000
Vinder DM hold
25.000
25% øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt
med perioden fra sidste sæson i ligaen
25.000
Kvalificere sig til Champions League eller gå videre fra gruppespillet i Europa League
15.000
8 medaljer ved Ungdoms DM
10.000
2 x morgentræning om ugen med spillere fra ungdomsuddannelserne eller talentklasserne
Når sæson 2017/18 er afsluttet, vurderes om der skal udbetales bonus til FC Roskilde
og Roskilde Bordtennis. Bonus udbetales én gang årligt inden næste sæsonstart. Det
beløb, der ikke kommer til udbetaling som bonus, vil blive overført til talentudviklingspuljen.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet 200.000 kr. er afsat i budget.
Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 27
Kriterierne blev godkendt med en præcisering af, at en U21 spiller skal have spillet i
mindst 2 sæsoner i F.C. Roskilde for at kunne tælle med.
Kriterierne for FC Roskilde blev ændret til
FC Roskilde
2017/18
Kriterier
35.000
Spilletid til 5 U21 spillere på 1. divisionsholdet med mindst
180 min hver. Disse U21 spillere skal have spillet mindst to
sæsoner i FC Roskilde.
25.000
Ligger i Top 5 i 1. division når sæsonen slutter
20.000
Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i
ligaen, fratrukket kampen med lavest antal tilskuere
20.000
U19 ligger i Top 6 når sæsonen slutter

Fraværende
Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt
en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

