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NOTAT: Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og
Roskilde Roklub for perioden juli 2018 til juni 2021. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer
af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til
orientering.
Nedenstående skema anvendes i forbindelse med de halvårlige evalueringer af elitesportsaftalen, og evalueringen
er delt op i to dele:
Den første del giver et overblik over de forpligtelser, som klubben skal leve op og bliver bedømt på i den indgåede
elitesportsaftale.
Den anden del giver et overblik over de mål og ambitioner, som klubben har angivet i deres ansøgning til en
elitesportsaftale. Klubberne bliver ikke bedømt på egne mål, men kun på de indgåede forpligtelser (del 1), der er i
den enkelte klubs elitesportsaftale. Egne mål og ambitioner er derfor primært medtaget for at give et mere samlet
billede af udviklingen i de enkelte klubber.
Forpligtelse jf. elitesportsaftalen for klubben
Roskilde Kommune eksponeres på alt træningstøj ved alle kampe. Logo
placeres på bryst efter nærmere aftale
Roskilde Kommune eksponeres på officiel plakat, i program, på
tryksager og på alt andet markedsføringsmateriale.
sikre eksponering af Roskilde Kommune via stationære bander og/eller
rullebander, som placeres i den bedst mulige kameravinkel i forbindelse
med alle hjemmekampe
Indslag på FC Roskildes youtubekanal, vil have Roskilde Kommune
tydelig eksponeret på sponsorvæg når denne bruges
Roskilde Kommunes logo & banner eksponeres på FC Roskildes
hjemmeside
Roskilde Kommune modtager 50 stk. billetter til alle hjemmekampe.
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.
Roskilde Kommune får mulighed for medlemskab af FCR Erhvervsklub
Roskilde Kommune mindst 2 gange årligt kan bruge minimum tre
spillere fra FC Roskildes hold i den bedst placerede række i sundhedsog forebyggelseskampagner rettet mod børn og unge med henblik på
større gennemslagskraft hos målgruppen. Dette skal dog aftales mindst

Opfyldt
Ja
Ja
ja

Ja
Ja
Ja
Roskilde Kommune har ikke
benyttet muligheden
Roskilde Kommune har ikke
benyttet muligheden
Roskilde Kommune har ikke
benyttet muligheden

Side2/4

6 måneder før af hensyn til planlagte aktiviteter
Minimum tre spillere fra FC Roskildes hold i den bedst placerede række,
mindst 1 gang årligt i aftaleperiode, uden beregning, vil besøge alle
skoler og SFOér i Roskilde Kommune, som ønsker det, og sætte fokus
på det at bevæge sig og dyrke idræt. FC Roskilde skal skriftlige
dokumentere halvårligt hvilke skoler/SFO’ er der er indgået aftale med

Roskilde Kommune herudover får mulighed for at arrangere events efter
nærmere aftale
FC Roskilde indgår aftaler via http://åbenskole.roskilde.dk/foreningsliv
som skriftligt skal dokumenteres via evalueringen.
FC Roskilde udarbejder en strategi for etablerer en klar linje for
fødekæden fra ungdom til divisionsholdet. Fokus er at etablere spillere
fra ungdom til førsteholdstruppen via deres licensansøgning til DBU
FC Roskilde tilstræber at 4 spillere i truppen til divisionskampe er U21
spillere eller yngre
FC Roskilde tilstræber at minimum 4 spillere i alt, er med til hver
førsteholdstræning fra U17-U19
FC Roskilde fremsender deres regnskab når det foreligger.
FC Roskilde skal have et regnskab der er godkendt i forbindelse med
klubbens licensansøgning

FC Roskilde har sammen med
Roskilde bordtennis et roadshow
hvor de besøger skoler.
Der er fire besøg aftalt for
efteråret 2018, i forår 2019 en
foreløbig
FC Roskilde har kontaktet alle
skoler med henblik på besøg.
Roskilde har ikke benyttet
muligheden
Der har ikke været efterspørgsel
på fodbold fra skolernes side
Ja, en del af klubbens
licensansøgning
Ja, der har været 8 spillere med i
truppen siden sommeren 2018
Ja
Regnskab foreligger til maj/juni
Licens bliver udstedt i en gang
årligt i foråret

Herunder følger en oversigt over de mål som klubben selv har sat i deres ansøgning til en elitesportsaftale.
Klubben bliver ikke holdt op på dette.
Sportsligt niveau
2018 2.halvår
2019 1.halvår
2019 2.halvår
2020 1.halvår
2020 2.halvår
2021 1.halvår

Forventet
Top 5
Top 5
Top 5
Top 5
Top 5
Top 3

Acceptabelt
Top 8
Top 8
Top 7
Top 7
Top 7
Top 5

Status
Nr.10
Nr.10 (pr.7. maj)

Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser

Status

2018
Med støtte fra FC Roskilde, giver fanklubben
mulighed for fælles transport til udebane kampene,
for fans og borgere. Qua navnesammenfaldet bliver
Roskilde kommune eksponeret hver gang FC
Roskilde bliver nævnt i både regionale og
landsdækkende medier.
2019

FC Roskilde har arrangeret transport via fanklubben

Der er etableret hoppeborg for børn til
hjemmekampe.
Der arrangeres ture sammen med fanklubben til
udebanekampe
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Der er til en hjemmekamp gratis adgang for kvinder
2020
2021
Økonomi

Klubbens
omsætning
forventet
16.000.000
18.000.000
18.000.000
10.000.000

2018
2019
2020
2021 (halvt år)
Eksponering
Facebook
(likes)
Instagram
(følgere)
Twitter (følgere)
Youtube
(abonnenter)

Klubbens
omsætning
realiseret
13.200.000

Forventet
antal 2018
10.000

Status

Tilskud Roskilde
kommune

Status

350.000
700.000
700.000
350.000
Status

8.300

Forventet
2019
11.000

8.618

Forventet
2020
12.000

6.000

5.762

6.600

5.904

7.000

7.500

500
200

655
221

550
220

735
254

600
240

650
270

Talentudvikling
2018
2019

Status

Forventet
2021
13.000

Indsats

Status

Tilknytte en fys 3-6 timer om ugen
Scout på ½ tid
1 træner mere til ungdom på fuld
tid
½ fys mere
Ambition om 1 træner mere til
ungdom

Opfyldt
Scout ansat men ikke ½ tid

Organisations – og
trænerudvikling
2018

Indsats

Status

1.div ((UEFA pro)
Talentchef (UEFA pro)
U15-U19 (UEFA A) deltid
U13-U14 (UEFA B) deltid
T plus træner (UEFA A)

Klubben opfylder dette

2019

Implementering af doublepass
klubanalyse
1 træner med UEFA pro licens
1 træner mere tilknyttet FCR
Mulighed for at tilbyde fuldtids
setup for ungdom med skole, bolig
og træning)

Er i proces

2020

2021

2020
2021

Opsummering
2018
Det er forvaltningens vurdering at FC Roskilde lever op til deres elitesportsaftale.
I forhold til klubbens egne målsætninger er FC Roskilde en lille smule efter at nå deres mål for likes på
facebook.

Status
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Sportsligt ligger klubben under det forventede
2019
Det er forvaltningens vurdering at FC Roskilde lever op til deres elitesportsaftale.
I forhold til klubbens egne målsætninger er FC Roskilde en lille smule efter at nå deres mål for likes på
facebook.
Sportsligt ligger klubben under det forventede
2020
2021

