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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.
Forpligtelser jf. elitesportsaftalen for klubben
Førsteholdets hjemmekampe for damerne og herrerne spilles i Roskilde
kongrescenter
Roskilde håndbolds førstehold hos herrerne og damerne optræder under navnet
”Roskilde Håndbold”
tilstræbe at Roskilde Kommune eksponeres i TV og landsdækkende medier i
forbindelse med Roskilde Håndbold kampe i danmarksturneringen som
minimum, at Roskilde Håndbold 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. Dette er gældende for de to hold
som er indbefattet aftalen.
Roskilde Kommune eksponeres til hver kamp på officiel plakat, i program, på
tryksager og på alt andet markedsføringsmateriale
Sikrer eksponering af Roskilde Kommune via stationære bander og/eller
rullebander, som placeres i den bedst mulige kameravinkel i forbindelse med
alle hjemmekampe.
Roskilde Kommunes logo & banner på eksponeres på Roskilde Håndbold
hjemmeside

Opfyldt
En enkelt kamp for 1.div
damer er spillet i Viby
Ja
Ingen kampe vist, Der er
kampe der er blevet
streamet via sidecourt
Roskilde håndbold har
placeret på ryggen, da
det giver bedre
eksponering
Ja
Der vil være banner
placeret i bagnettet
Ja
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Roskilde Kommune modtager 50 stk. billetter til alle hjemmekampe, disse
fremsendes til reception på Roskilde Rådhus.
Roskilde Kommune kan omtale samt benytte billeder fra Roskilde Håndbold
kampe i forbindelse med kommunens markedsføring
Spillerne fra klubbens herre- og damehold vil deltage aktivt i Roskilde håndbolds
ungdoms- og talentarbejde ved at være trænere til talenttræninger i størst muligt
omfang, idet dette dog ikke må kollidere med rejser til fx OL, EM, VM og
landskampe. Roskilde håndbold 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 håndboldholdet 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 Håndbold vil 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. Roskilde Håndbold skal
dokumentere skriftligt hvilke skoler/SFO der er taget kontakt til, samt hvilke der
efterfølgende er indgået aftale med. Spillere fra begge hold vil deltage i dette
Roskilde Håndbold indgår aftaler via http://åbenskole.roskilde.dk/foreningsliv
som skriftligt skal dokumenteres via evalueringen.

Roskilde Kommune får mulighed for i øvrigt at anvende herre- og dameholdet i
markedsføringssammenhæng.
Roskilde Kommune herudover får mulighed for at arrangere events efter
nærmere aftale
Roskilde Håndbold fremsender deres årsregnskab når det foreligger
Roskilde Håndbold skal have et regnskab der balancerer

ja
Roskilde Kommune har
ikke benyttet denne
mulighed
Alle spillerne deltog som
trænere på klubbens
træningslejr den 26.28.august.
9 damespillere og 5
herrespillere deltog på
håndboldskolen i
sommerferien.
13 spillere er tilknyttet
som hjælpetrænere til to
træninger om ugen
Spillere fra førstehold er
ofte til ungdomskampe.
16 spillere var til
pokalfinaler ungdom
Roskilde Kommune har
ikke benyttet denne
mulighed
Magretheskolen, Peder
Syv, Trekroner,
Vindinge, Østervang,
Vor Frue og Fjordskolen
er besøgt
Der har ikke været
afholdt forløb endnu,
men Roskilde Håndbold
har indgået 12 aftaler om
forløb i efteråret 2018.
Der er stor interesse i
forløb med klubben
Roskilde Kommune har
ikke benyttet denne
mulighed
Roskilde Kommune har
ikke benyttet denne
mulighed
Klubbens regnskab er
ikke modtaget endnu
Regnskab er ikke
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Roskilde Håndbold i forbindelse med 1-2 hjemmekampe i hver sæson for både
damerne og herrerne har FUNzone indeholdende crossfit, løbetræning,
styrketræning, yoga og floorball.
Roskilde håndbold arbejder for at have håndboldoplevelser i form af Final4,
landskampe og SuperCup

Roskilde håndbold har en autografdag med nogle landsholdsspillere der er
opfostret i Roskilde Håndbold, gerne i forbindelse med en kamp for herre- og
dameholdet
Roskilde Håndbold vil i forbindelse med kampene for Herre- og Dameholdet
etablere temadage for andre håndboldklubber.

Roskilde Håndbold etablerer en fanklub
Roskilde håndbold nedsætter et udvalg til at varetage indsatsen via de sociale
medier

modtaget, men klubben
har oplyst der forventes
et overskud
Der har ikke været
afviklet FUNzone
Roskilde håndbold er
vært for landskamp den
1.6 og var værter for DM
U16 og U18 drenge
Er afholdt

Tilbudt billetter og
arrangeret insp til
træning. Tre klubber
deltog
Er etableret
Der er nedsat udvalg

Klubbens målsætninger
Herunder følger en oversigt over de mål som klubben selv har sat i deres ansøgning til en elitesportsaftale.
Sportsligt
Forventet
Acceptabelt
Status
niveau
2018 2.halvår
Damer: 1.div top 4
Damer: nr.8
Damer: 1.div Top 5
Herrer: 2.div top 4
Herrer: nr.2
Herrer: 2.div Top 6
2019 1.halvår

Damer: Opryking/play off
Herrer: Oprykningskampe 1.div

Damer: 1.div top 4
Herrer: 2.div top 4

2019 2.halvår

Damer: 1.div Toppen
Herrer: 1.div Midterplacering
Damer: 1.div play off til liga
Herrer: 1.div top 5

Damer: 1.div top 5
Herrer: 1.div, forblive
Damer: 1.div top 5
Herrer: 1.div
midtplacering
Damer: Liga undgå
nedrykning
Herrer: 1.div midt
placering
Damer: Liga undgå
nedrykning
Herrer: 1.div midt
placering

2020 1.halvår

2020 2.halvår

Damer: Liga midt placering
Herrer: 1.div top 6

2021 1.halvår

Damer: Liga midt placering
Herrer: 1.div top 4

Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser

Status

Damer: nr.8 (1 point fra
4.plads)
Herrer: nr.2 (oprykning)
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2018
Live streaming af divisions kampene. På sigt vil
mulige liga kampe blive vist på landsdækkende TV.
Arrangere events og aktiviteter i forbindelse med
hjemmekampe. Forsøge at tiltrække landskampe,
Final 4 stævner, Super Cup osv
2019

Der er ikke vist kampe på TV.
Klubben har ikke streamet kampe endnu
Der er 100 tilskuere i gennemsnit til
hjemmekampene i 1.div damer for efterår 2018.
Der er ikke vist kampe på TV.
Klubben har ikke streamet kampe endnu
Der er 107 tilskuere i gennemsnit til
hjemmekampene i 1.div damer i hele sæsonen
Der er ikke officielle tilskuertal til 2.div herrer.

2020
2021
Økonomi

Klubbens
omsætning
2.375.000

2017
2018 (½ år)
2019
2020
2021 (½ år)
Eksponering
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

Forventet
2018
3000
750

Status

500

Talentudvikling
2017
2018

2019

2020

Egen finansiering

Tilskud Roskilde
kommune

250.000
1.500.000
2.900.000
2.200.000

150.000
300.000
300.000
150.000
Status

2.316
610

Forventet
2019
4500
1000

2.476
732

Forventet
2020
5500
1500

na

1000

na

2000

Status

Status

Forventet
2021
6500
2000

Status

3000

Indsats

Status

Elitecenter etableres med henblik på transition fra
ungdom til senior
Sportsligt udvalg udvides
Sportsligt udvalg med indsats på U15
Kvalitet i morgentræning
Samarbejdsklubber
Sportsligt udvalg med planer for den enkelte
spillers udvikling

Sportslig udvalg er nedsat.
Elitecenter er etableret
Er etableret

2021
Organisations – og
trænerudvikling
2017
2018

2019

2020
2021

Indsats

Status

Nedsættelse af udvalg som arbejder med plan for udvikling af klubbens
trænere

Er nedsat via
bla. Sportslig
udvalg
To trænere er
på vej, nedsat
udvalg

Arbejder videre med 2018 planen
2 trænere i gang med diplomtræner
Udvalg for divisionsarrangement
2 nye diplomtrænere
Ny ledelsesstruktur
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Opsummering
2018 efterår
Det er forvaltningens oplevelse at Roskilde Håndbold lever op til elitesportsaftalen. Ikke alle forpligtelser er
afhold endnu, men der er plan fra klubbens side om at afholde det som aftalt i sæsonen 2018/19.
Roskilde håndbold er lidt efter på eksponeringsdelen og har ikke startet deres youtubekanal.
2019 forår
Det er forvaltningens oplevelse at Roskilde Håndbold lever op til elitesportsaftalen. Ikke alle forpligtelser er
afhold endnu, men der er plan fra klubbens side om at afholde det som aftalt i sæsonen 2018/19.
Roskilde håndbold er lidt efter på eksponeringsdelen og har ikke startet deres youtubekanal.
2020
2021

