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NOTAT: Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne Roskilde Bordtennis.

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.
Forpligtelser jf. elitesportsaftalen for klubben
Champions League eller ETTU Cup-holdet optræder under navnet ”Roskilde
Bordtennis”
tilstræbe at Roskilde Kommune eksponeres i TV og landsdækkende medier i
forbindelse med Roskilde Bordtennis A/S kampe i danmarksturneringen og
Champions League eller ETTU Cup ved som minimum, at Roskilde
Bordtennis A/S’ s hjemmekampe tilstræbes vist live på TV2 Sport og ved
dækning på andre danske TV-stationer
Roskilde Kommune eksponeres på alt spilletøj og 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 massiv eksponering af Roskilde Kommune via stationære bander
og/eller rullebander, som placeres i den bedst mulige kameravinkel i
forbindelse med alle hjemmekampe.
sikre eksponering af Roskilde Kommune via gulvreklame i forbindelse med
alle hjemmekampe
Roskilde Kommunes logo & banner på eksponeres på Roskilde Bordtennis
hjemmeside
Roskilde Kommune modtager 50 stk. billetter til alle hjemmekampe, disse
fremsendes til reception,

Opfyldt
Ja
Champions Leaguekampe
streames via Laola.
Facebookstreaming af
enkelte kampe i divisionen.
I foråret har det været
kampe på sidecourt
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
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Roskilde Kommune kan omtale samt benytte billeder fra Roskilde Bordtennis
A/S’s kampe i forbindelse med kommunens markedsføring
Champions League-holdet eller ETTU Cup vil deltage aktivt i BTK 61’s
ungdoms- og talentarbejde ved at være trænere til talent-træninger i størst
muligt omfang, idet dette dog ikke må kollidere med rejser til fx OL, EM, VM
og øvrige protour turneringer. Roskilde bordtennis skal skriftligt dokumentere
hvilke spillere der har været benyttet og i hvilket omfang i forbindelse med de
to årlige evalueringer.
Roskilde Kommune mindst 2 gange årligt kan bruge Champions League eller
ETTU Cup-holdet i kampagner rettet mod børn og unge i sundhed og
forebyggelseskampagner med henblik på større gennemslagskraft hos
målgruppen. Dette skal dog aftales mindst 6 måneder før aktivitet af hensyn
til rejsekalenderen.
Roskilde Bordtennis og Champions League eller ETTU Cup-holdet 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.

Bordtennis indgår aftaler via http://åbenskole.roskilde.dk/foreningsliv som
skriftligt skal dokumenteres via evalueringen.

Roskilde Kommune får mulighed for i øvrigt at anvende Champions League
eller ETTU Cup -holdet i markedsføringssammenhæng
Roskilde Bordtennis fremsender deres årsregnskab når det foreligger

Roskilde Kommune har ikke
brugt muligheden
Allan Bentsen, Finn Tugwell
og Zhai Yujia har deltaget

Roskilde Kommune har ikke
brugt muligheden

FC Roskilde og Rosklide
Bordtennis har tilbud om at
besøge skoler og SFO’er
sammen. I perioden
sommer 2018 til sommer
2019 har der været 4
besøg.
4 aftaler med 11 klasser
Deltaget i idrætsdag på
Roskilde katedral skole og
på afsluttende dag på
Teknisk Skole 2018
Roskilde Kommune har ikke
brugt muligheden
Foreligger juni

Klubbens målsætninger
Herunder følger en oversigt over de mål som klubben selv har sat i deres ansøgning til en elitesportsaftale.
Sportsligt niveau
Forventet
Acceptabelt
Status
2018 2.halvår
Toppen af ligaen
Toppen af ligaen, spille
Spiller Champions
Videre fra ETTU cup
med i ETTU cuppen
League.
gruppespil eller
Nr.1 i ligaen
deltagelse CHL
2019 1.halvår
Dansk mester
Finale/slutspil
2019 2.halvår
Toppen af ligaen
Toppen af ligaen, spille
Videre fra ETTU cup
med i ETTU cuppen
gruppespil eller
deltagelse CHL
2020 1.halvår
Dansk mester
Finale/slutspil
2020 2.halvår
Toppen af ligaen
Toppen af ligaen, spille
Videre fra ETTU cup
med i ETTU cuppen
gruppespil eller
deltagelse CHL
2021 1.halvår
Dansk mester
Finale/slutspil
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Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser

Status

2018
Fokus på både de sociale og traditionelle medier, og
på den måde sikre sig at fastholde bordtennis som
et eliteidrætsligt flagskib i Roskilde kommune. Give
oplevelser i forbindelse med bordtennis kampe på
højeste internationale niveau, blandt andet
Champions League.
2019

Mulighed for landskampe i Roskilde
Deltager i Champions League

EM kval kampe arrangeret i Roskilde
Streamet på DR TV

2020
2021
Omsætning

Klubbens omsætning

2017
2018 (½ år)
2019
2020
2021 (½ år)

1.425.000

Eksponering
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

Egenfinansiering

Tilskud Roskilde
kommune

Status

425.000
850.000
850.000
425.000
Forventet
2018
1200
200

Status
1140
142

Forventet
2019
1400
300

Status
1192
224

Forventet
2020
1600
400

Status

Forventet
2021
1800
500

Status

Talentudvikling
2017
2018

Indsats

Status

Morgentræning og samtaler med
de bedste spillere

Der arbejdes på muligheden for
morgentræning.

2019

Morgentræning og samtaler med
de bedste spillere

2020
2021
Organisations – og
trænerudvikling
2017
2018
2019
2020
2021

Indsats

Status

Uddanne en diplomtræner mere

To kandidater er på vej

Opsummering
2018
Det er forvaltningens oplevelse at Roskilde Bordtennis lever op til deres elitesportsaftale
2019
2020
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2021

