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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
Roskilde Roklubs landsholdsroere optræder under navnet ”Roskilde
Roklub”
tilstræbe at Roskilde Kommune eksponeres i TV og landsdækkende
medier i forbindelse med Roskilde Roklub roeres aktiviteter.

Roskilde Kommune eksponeres på roernes (dem i
landsholdstrupper) dragter og træningstøj der bruges ved
roaktiviteter når roerne stiller op for Roskilde roklub. Logo placeres
på bryst efter nærmere aftale.
Roskilde Kommune eksponeres på alle officielle plakater, i program,
på tryksager og på alt andet markedsføringsmateriale.
Sikre tydelig eksponering af Roskilde Kommune i forbindelse med
Roskilde roklubs klubhus. Dette efter aftale med Roskilde kommune
der indarbejdes informationsside i alle officielle programmer, til brug
for oplysning om aktiviteter i Roskilde Kommune mm.
Kommunes logo & banner på eksponeres på Roskilde Roklub
hjemmeside
Roskilde Kommune omtales på Roskilde Roklubs hjemmeside.
Roskilde Kommune kan bruge klubbens lokale til møder eller andet,
dette efter nærmere aftale mellem Roskilde Roklub og Roskilde

Ja
Der har ikke været transmissioner
på TV. Eurosport streamede fra
Copenhagen regatta hvor 9 U19
roere deltog og 4 seniorer deltog
Alle der stiller op for klubben har en
trøje med logo

Ja
Er opsat sammen med klubbens
øvrige sponsorer.
Der vil i aktivitetsplan være info
Ja
Ja
Roskilde Kommune har benyttet
muligheden
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kommune.
Roskilde Kommune kan omtale samt benytte billeder fra Roskilde
Roklub aktiviteter
Roerne fra klubbens som er med i forbundets landsholdstrupper,
deltager aktivt i Roskilde roklubs 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
landsholdsaktiviteter. Roskilde roklub skal skriftligt dokumentere
hvilke roere der har været benyttet og i hvilket omfang i forbindelse
med de to årlige evalueringer.
Roskilde Kommune mindst 2 gange årligt kan bruge roklubben i
kampagner rettet mod børn og unge i sundhed og
forebyggelseskampagner med henblik på større gennemslagskraft
hos målgruppen
Roskilde Roklub indgår aftaler via
http://åbenskole.roskilde.dk/foreningsliv som skriftligt skal
dokumenteres via evalueringen
Roskilde Kommune får mulighed for i øvrigt at anvende Roskilde
roklubs roere der er i landsholdstrupperne, i
markedsføringssammenhæng
Roskilde Kommune herudover får mulighed for at arrangere events
efter nærmere aftale.
Roskilde Roklub fremsender deres årsregnskab når det foreligger.
Roskilde Roklub skal have et regnskab der balancerer.

Ja
Ja, Roerne i trupperne på U23 og
U19 har deltaget kontinuerligt i
klubbens træning

Roskilde Kommune har ikke
benyttet muligheden

Der har været to forløb. Klubben vil
byde ind til Skole OL
Roskilde Kommune har ikke
benyttet muligheden
Roskilde Kommune har ikke
benyttet muligheden
Er modtaget
Regnskab udviser plus på 60.000

Klubbens målsætninger
Herunder følger en oversigt over de mål som klubben selv har sat i deres ansøgning til en elitesportsaftale.
Sportsligt niveau
2018 2.halvår

Forventet
Have roere på U19, U23
og seniorlandshold.
Danske mesterskaber
på senior og
ungdomsniveau

2019 1.halvår

Have roere på U19, U23
og seniorlandshold.

2019 2.halvår

Have roere på U19, U23
og seniorlandshold.
Danske mesterskaber
på senior og
ungdomsniveau

2020 1.halvår

Have roere på U19, U23
og seniorlandshold.

Acceptabelt
At roerne er med på
bruttotrupperne på
landsholdene.
At få medaljer ved
danske mesterskaber på
senior og
ungdomsniveau
At roerne er med på
bruttotrupperne på
landsholdene.
At roerne er med på
bruttotrupperne på
landsholdene.
At få medaljer ved
danske mesterskaber på
senior og
ungdomsniveau
At roerne er med på
bruttotrupperne på

Status
Der har været roere
udtaget til alle
landshold.
Klubben har taget DM
medaljer

Der har været roere
udtaget til alle
landshold.
DM ikke afholdt endnu
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2020 2.halvår

Have roere på U19, U23
og seniorlandshold.
Danske mesterskaber
på senior og
ungdomsniveau

2021 1.halvår

Have roere på U19, U23
og seniorlandshold.

landsholdene.
At roerne er med på
bruttotrupperne på
landsholdene.
At få medaljer ved
danske mesterskaber på
senior og
ungdomsniveau
At roerne er med på
bruttotrupperne på
landsholdene.

Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser

Status

2018
Roskilde Roklub har stået for nogle af de helt store
idrætspræstationer, især med medaljer til to af
klubbens roere ved de seneste to OL. Foreløbigt har
klubben 3 lokale udøvere udtaget til landsholdes
bruttotrup som arbejder med olympiske bådklasser,
frem mod 2020. Roskilde Roklub vil hylde og
præsentere de store resultater for Roskilde, så den
stolthed de har som klub vil udvides til at være hele
Roskildes stolthed
2019
Roskilde Roklub har stået for nogle af de helt store
idrætspræstationer, især med medaljer til to af
klubbens roere ved de seneste to OL. Foreløbigt har
klubben 3 lokale udøvere udtaget til landsholdes
bruttotrup som arbejder med olympiske bådklasser,
frem mod 2020. Roskilde Roklub vil hylde og
præsentere de store resultater for Roskilde, så den
stolthed de har som klub vil udvides til at være hele
Roskildes stolthed
2020
2021

Klubben har tre udøvere i landsholdstruppen frem
mod OL, dog er en roer stoppet , så der nu er to
roere.

Økonomi
2017
2018
2019
2020
2021
Eksponering
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Talentudvikling

Klubbens
omsætning
2.000.000
1.300.000

Forventet
2018
900
450

Status
425
429

Klubben har to udøvere i landsholdstruppen frem
mod OL.

Egen finansiering

Tilskud Roskilde
kommune

150.000
300.000
300.000
150.000

75.000
150.000
150.000
75.000

Forventet
2019
1000
600
50
50

Indsats

Status
470
468

Forventet
2020
1200
1000
100
100
Status

Status

Status

Forventet
2021
1300
1200
150
150

Status
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2017
2018

Ansættelse af fuldtidstræner

Klubben er i en proces, og har afventet
den endelige underskrift på
elitesportsaftalerne
Klubben forventer at ansætte først en ½
tidsstilling efter sommerferien, og senere
fuldtid. Der er strategi for implementering
af kaproning for sjov

2019

Skolesamarbejde for at finde
talenter

2020
2021

OL år – bruges i skolesamarbejde
Ansættelse af flere trænere

Organisations – og
trænerudvikling
2017
2018
2019
2020

Indsats

Status

Fokus på ETR i klubbens ledelse
Flere trænere
Nye mulige trænere til
diplomtræner
Flere trænere

Ja
Klubben har fået nye trænere ind

2021

Opsummering
2018
Det er forvaltningens oplevelse at Roskilde Roklub lever op til forpligtelserne i elitesportsaftalen.
Klubben ligger en smule efter målet for eksponering.
2019
Det er forvaltningens oplevelse at Roskilde Roklub lever op til forpligtelserne i elitesportsaftalen.
Klubben ligger en smule efter målet for eksponering specielt på facebookdelen.
2020
2021

