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Status på FC Roskilde forpligtigelser i henhold til elitesportsaftale

Forpligtelse

Levet op
til?

At Roskilde Kommune eksponeres på alt
træningstøj ved alle kampe. Logo placeres
på bryst på træningstøjet, efter nærmere
aftale.

Ja

At Roskilde Kommune eksponeres på officiel
plakat, i program, på tryksager og på alt
andet markedsføringsmateriale

Ja

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

Ja

At alle indslag på FC Roskildes youtubekanal
vil have Roskilde Kommune tydelig
eksponeret.

Ja

At Roskilde Kommunes logo & banner
eksponeres på FC Roskildes hjemmeside.

Ja

At Roskilde Kommune omtales på FC
Roskildes hjemmeside

Ja

At Roskilde Kommune modtager 50 stk.
billetter til alle hjemmekampe.

Ja

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 dokumentere, hvilke spillere der har
været benyttet og i hvilket omfang. Minimum
6 gange i kalenderåret skal spillere være
aktivt med.

Ja

7. maj 2018

Kommentar

Roskilde kommune var kampsponsor på
kampen den 6. august og den 15. april
2017/2018.

Bo Storm, Jannich Storch, Frederik Schram,
Simon Richter, Anders Nielsen og Mikkel
Nøhr har deltaget aktivt i FC Roskildes
ungdoms- og talentarbejde.
Bo Storm og Simon Richter er fast på
morgentræningen med talentklasserne.
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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

Ja

Gadstrup, Sct. Jørgen, Magrethe skolen, Vor
Frue, Trekroner og Jyllinge
Har haft besøg af FC Roskilde

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.

Ja

FC Roskilde og Roskilde bordtennis har en
fælles aftale om de to klubber arbejder
sammen om skolerne, og FC Roskilde har
derfor ikke kontaktet skolerne.

Minimum 5 besøg forpligter FC Roskilde sig
at besøge, såfremt dette ønskes af
skolern/SFO’erne.

Ja

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.

Ja

At FC Roskilde udarbejder en strategi for at
etablere en klar linje for fødekæden fra
ungdom til divisionsholdet. Fokus er at
etablere spillere af egen avl til
førsteholdstruppen.

Ja

At FC Roskilde tilstræber at der er U21
spillere i truppen til divisionskampe set over
hele sæsonen 2017/18

Ja

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.

Klubben har drøftet den overordnede plan
med forvaltningen, og den har været
tilfredsstillende

Nicklas Halsen (31 gange i truppen), Andreas
Hermansen (24), Mathias Kisum (5), Jonas
Jepmond (5), Claus Pedersen (4), Mads Julø
(2) og Conrad Kroman (1).
Kilde: Transfermarkt.co.uk
Fremsendes når den er modtaget fra DBU, er
i skrivende stund ikke modtaget fra DBU.
Men FC Roskilde har haft licens i mange
sæsoner, så det forventes, at de har licens til
næste sæson.

FC Roskilde er forpligtet til at fremsende
licens godkendelse fra DBU til Roskilde
Kommune.

Ja

FC Roskilde arbejder på at lave aktiviteter af
social karakter i samarbejde med Roskilde

Ja

Idrætsfestival med andre foreninger på Ro’s
torv.
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Kommune.

Flygtningepraktik i 10 uger i samarbejde med
Roskilde Kommune, som efterfølgende
medførte at fire fik 4 job.
Udviklingshæmmet i praktik i samarbejde
med Roskilde Kommune.

