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NOTAT: Udvælgelse af klubber til forløb vedrørende lokalt prioriterede sportsgrene

31. maj 2018

På mødet i Roskilde Elite- og Talentråd den 14.september 2017, blev der under punkt 41 nedsat en arbejdsgruppe,
som skulle udarbejde forslag til proces for udpegning af lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune, jf. den
nuværende samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark 2017-20, hvor der i § 2 står at:
Roskilde Kommune vil i perioden 2017-20 arbejde for at have lokalt prioriterede sportsgrene, hvor der vil blive
arbejdet med deres talentstrategi.
På mødet i Elite- og Talentrådet den 30.november 2017 blev forslag fra arbejdsgruppen til kriterier og proces- og
tidsplan for lokalt prioriterede sportsgrene behandlet og efterfølgende godkendt på mødet i Kultur- og
Idrætsudvalget den 10.januar 2018.
Klubbernes ansøgning vurderes samlet ud fra følgende kriterier: Klubbens nuværende talentstrategi, nuværende
trænerniveau, bidrag fra specialforbund, klubbens udviklingspotentiale frem mod 2021, nuværende sportslige
niveau, klubbens størrelse og omsætning, økonomisk bidrag, og specialforbundets rangering i Team Danmark.
Derudover skal klubben være medlem af RIU (Roskilde Idræts Union), hjemhørende under et specialforbund under
DIF (Danmarks Idræts Forbund) samt være hjemhørende i Roskilde Kommune.
Der har været afholdt informationsmøde for tilmeldte idrætsklubber fra Roskilde Kommune, som efterfølgende har
ansøgt om at deltage i udviklingsarbejdet. Udviklingsarbejdet består bl.a. af 4 arbejdsmøder, som har til formål at
kvalificere klubbernes vej mod at blive lokalt prioriterede sportsgrene.
Firmaet Vindermentalitet er udvalgt til at løfte opgaven. Firmaet er i forvejen tilknyttet Team Danmark projektet, da
Vindermentalitet arbejder med implementering af Team Danmarks værdisæt hos de 6 prioriterede klubber, der er
med i den indeværende aftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark 2017-20.
På infomøde den 25.april 2018 informerede forvaltningen, samt Roskilde Håndbold i egenskab af at klubben er en
prioriteret sportsgren samt Vindermentalitet om projektet. Her deltog følgende 15 klubber:
Automobil Sports Klubben Hedeland, Badminton Roskilde, Himmelev Veddelev BK, Himmelev Veddelev
Gymnastik forening, JGI Swim, Jyllinge BoxingTeam, Roskilde Atlet Klub, Roskilde Golfklub, Roskilde
Gymnastikforening (Trampolin), Roskilde KFUM, Roskilde Klatreklub, Roskilde Pigefodbold, Roskilde Rideklub,
Roskilde Svømning og Roskilde TeamGym.
Roskilde Tennis Klub og Roskilde Mountainklub kontaktede efterfølgende forvaltningen med henblik på deltagelse.
Interesserede klubber har efterfølgende kunne ansøge om deltagelse i forløbet, der blev præsenteret.
Udvælgelse af klubber
Arbejdsgruppen nedsat på mødet den 14.september 2017 bestod af Peter Jacobsen, Marie Louise Munter og
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Martin Gardezzi. Marie Louise Munter og Peter Jacobsen er i mellemtiden udtrådt af Elite- og Talentrådet, og har
ikke været med i den endelige behandling af ansøgningerne. Her følger vurdering af ansøgere:
Badminton Roskilde
Klubben har i de seneste år med succes arbejdet for at løfte deres niveau på talentsiden. Klubben har en større
bredde end tidligere blandt deres bedste spillere. Klubben har gode trænere og træningsfaciliteter.
Fra klubben har der været 7 elever i talentklasserne i Team Danmark Projektet.
Badminton er verdensklasseforbund hos Team Danmark.
Himmelev-Veddelev BK
Klubben har ikke licens under DBU, hvor der er tre niveauer. A, B og T. Klubben er på medlemmer den største i
Roskilde Kommune og arbejder målrettet sammen med FC København om at talentudvikle.
Fodbold er internationalt eliteforbund hos Team Danmark.
Jyllinge BoxingTeam
Klubben har haft udøvere med til ungdoms EM og har gennem årene haft talentfulde boksere. Klubben har højt
uddannelsesniveau på sine trænere.
Der har ikke været elever i talentklasserne med boksebaggrund.
Boksning er ikke indrangeret hos Team Danmark.
Roskilde Golfklub
Klubben har gode faciliteter og godt trænerniveau. Ambitionen er, at udvikle talenter som kan begå sig på klubbens
seniorhold i divisionen
Fra klubben har der været to elever i talentklasserne i Team Danmark Projektet.
Golf er et internationalt eliteforbund hos Team Danmark.
Roskilde Gymnastik forening (Trampolin)
Klubben får med indvielse af Idræts- og Bevægelsescenteret nogle af Danmarks bedste træningsfaciliteter.
Klubben har højt niveau og en dygtig træner (Danmarks bedste udøvere på damesiden hidtil) på trænersiden.
Der har ikke været elever i talentklasserne med baggrund som trampolinspringere.
Gymnastik er ikke indrangeret hos Team Danmark.
Roskilde pigefodbold
Klubben har mange dygtige talenter og er på kort tid kommet langt. Klubben har ikke en licens fra DBU.
Der har været 15 elever i talentklasserne, som har været pigefodboldspillere.
Fodbold er internationalt eliteforbund hos Team Danmark.
Roskilde Mountainbike
Klubben har mange kørere op til 18 år men har svært ved at fastholde dem i klubben herefter. Klubben har taget
medaljer til DM ungdom. Klubben er ikke stærk på trænerniveau i form af uddannelse.
Der har ikke været elever i talentklasserne med boksebaggrund.
Cykling er verdensklasseforbund hos Team Danmark.
Roskilde Rideklub
Klubben har et afsæt fra at være en velfunderet breddeklub med ønske om at arbejde mere målrettet med
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talentudviklingen.
Der har været 2 ridepiger i talentklasserne.
Ridning er internationalt eliteforbund hos Team Danmark.
Roskilde TeamGym
Klubben får gode faciliteter, når det nye Idræts- og bevægelsescenter indvies. Klubben er blandt landets bedste på
seniorniveau og har dygtige talenter.
I talentklasserne har der været 10 elever med TeamGym baggrund, ikke alle er fra Roskilde.
Gymnastik er ikke indrangeret hos Team Danmark.
Roskilde Tennisklub
Klubben har gode faciliteter og godt niveau på trænersiden. Klubben har udøvere, der er top 50 i deres årgange og
er specielt stærke på pigesiden.
Der har ikke været elever i talentklasserne med tennisbaggrund.
Tennis er ikke indrangeret hos Team Danmark.
Det skal bemærkes, at for fodboldklubber, der har DBU (Dansk Boldspils Union), har besluttet ikke at involvere sig i
klubniveau i elitekommuneregi.
Ligeså er det ikke alle specialforbund, der i deres masterplan, som er udarbejdet til Team Danmark, har defineret
hvilken indsats, specialforbundet har på dette område, da en del af de ansøgte klubbers specialforbund ikke har
aftaler med Team Danmark.
Indstilling
Det indstilles, at alle 10 ansøgte klubber indgår i forløbet. Klubberne er på forskellige niveauer i deres
talentudvikling, men det vurderes, at de alle har den nødvendige motivation til at få udbytte af forløbet.
Der er en forudsætning, at de udvalgte klubber til hver arbejdsmøde stiller med 3 personer. Sker dette ikke, kan
Elite- og Talentrådet beslutte, at klubben skal udtræde af forløbet.
I løbet af perioden 2018 og 2019 afholdes fire arbejdsmøder for de udvalgte klubber.
Tidsplan og økonomi
Udvælgelse af klubber behandles af Elite- og Talentrådet og fremlægges til godkendelse i Kultur- og
Idrætsudvalget.
Der gøres opmærksom på, at det kun er for perioden 2018-20, at der skal arbejdes med forløbet med lokalt
prioriterede sportsgrene. At blive udvalgt til forløbet udløser ikke midler til de klubber, der vil blive udvalgt, og bliver
en klub udvalgt, betyder det ikke, at klubben automatisk er med i en ny Team Danmark aftale mellem Roskilde
Kommune og Team Danmark i perioden 2021-2024.
Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune skal genforhandles i 2020, og aftalen vil
indeholde beslutningen om, hvilke klubber der udvælges som prioriterede sportsgrene i Team Danmark projektet,
og hvilke klubber der udvælges som de lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune. De endelig aftaler og
samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for den kommende periode 2021-2024 skal
godkendes af byrådet.

