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Formandens beretning
Samarbejdet mellem Team Danmark og
Roskilde Kommune som elitekommune
nærmer sig sit 10 års jubilæum,
mere
re præcist den 1. januar 2019,
og Roskilde Kommune har igennem
de mange års fokuserede indsatser
i kommunens samarbejdsaftale med
Team Danmark fået skabt et stærkt
brand omkring Roskilde Kommune som
eliteidrætskommune. Roskilde Kommune
har igennem tiden leveret talenter til
OL i 2012 og 2016 og vundet 3 OL-medaljer
O
og haft udøvere med indenfor roning og cykling,
svømning og bordtennis, samt et væld af VM, EM,DM og
OL-ungdoms
ungdoms medaljer indenfor for mange forskellige
sportsgrene. Flotte resultater leveret af kommunens
dygtige klubber, som er gået professionelt ind i ara
bejdet med at understøtte
derstøtte byrådets talentstrategiartalentstrategia
bejde. Som formand for Roskilde Kommunes EliteElite og Talentråd er det en stor fornøjelse at opleve det gode
og tætte samarbejde som elitekommune,
elitekommune med byrådet,
Team Danmark, specialforbund, klubber, skoler, forælforæ
dre og ikke mindst kommunens mange unge dygtige talentale
ter.
I samarbejde med klubberne arbejdes der langsigtet og
målrettet med talentudvikling. Det er fra bredden, at tat
lenterne fødes, og talenterne er fundamentet for at kunne
skabe eliteniveauet i klubberne.
Til Roskilde Idræts Unions årlige Idrætsfest den 26. jaj
nuar 2018, havde jeg som formand for EliteElite og TalentråTalentr
det fornøjelsen af at overrække støttebeviser for 475.000
kr. til talentfulde udøvere i Roskilde Kommune. Det er
fantastisk at se den store mangfoldighed
mangfoldighed af talenter, der
er i Roskilde Kommune. En del af disse talenter er resulresu
tatet af det fokuserede arbejde omkring Team Danmark propr
jektets 6 prioriterede sportsgrene; Bordtennis, BMX, cykcy
ling, fodbold, håndbold og roning. EliteElite og Talentrådet
har i 2017 arbejdet
et på at forenkle reglerne for puljen
til de prioriterede sportsgrene og gennemført en ny tilti
skudsmodel, som i højere grad imødekommer og understøtter
klubbernes forskelligheder og sportslige mål.
Klubbernes arbejde med talentudviklingen kan følges på
Team Danmarkprojektets sociale medier; Facebook og InstaInst
gram, og som giver EliteElite og Talentrådet et godt indblik
i klubbernes mange indsatser og aktiviteter.
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Elite- og Talentrådet har også i 2017 igangsat arbejdet
med udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene, som er
indeholdt i Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team
Danmark 2017 – 2020. Projektet har til formål at udvide
Team Danmark projektet med nye sportsgrene, som på sigt
kan blive en del Team Danmark projektet i Roskilde Kommune. Elite- og Talentrådet ser i denne forbindelse frem
til at fortsætte samarbejdet med ”Vindermentalitet”, som
indgår i rådets arbejde med de prioriterede sportsgrene.
Vindermentalitet vil afholde 4 workshops med udvalgte
klubber indenfor de 2 næste år.
Der har i denne periode også været fokus på det fortsatte
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at skabe
fleksible ungdomsuddannelser, som skal understøtte talentudviklingen. Roskilde Kommune og ungdomsuddannelserne
har i fællesskab allerede etableret morgentræning indenfor fodbold og håndbold for elever på ungdomsuddannelserne i kommunen. Jeg ser frem til - i dialog med samarbejdspartnere og Kultur- og Idrætsudvalget - at videreudvikle samarbejdet, som sikrer gode rammer for elevernes
morgentræning på de forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Endelig er jeg meget glad for, at Roskilde Kommune har
indgået hele 4 nye elitesportsaftaler med FC Roskilde,
Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub
for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2020. Jeg vil i denne forbindelse sige et stort tak til de mange klubber,
som har ansøgt om at indgå elitesportsaftale, og at processen med udpegning og indgåelse af nye elitesportsaftaler har forløbet i en positiv og konstruktiv ånd. Det er
glædeligt, at der har været så mange klubber, som har ansøgt om elitesportsaftale, hvilket vidner om, at der arbejdes målrettet med elitearbejdet i klubberne.
2017/2018 har været fyldt med mange spændende tiltag i
rådets arbejde med de prioriterede sportsgrene, de lokalt
prioriterede sportsgrene, samarbejdet med uddannelserne
og de nye elitesportsaftaler. Jeg ser frem til rådets videre arbejde med de forskellige indsatser på eliteområdet, som meget glædeligt indenfor den nærmeste fremtid
får flere optimale og nye lækre rammer og faciliteter
bl.a. i det nye Idræts- og bevægelsescenter på Kildegården, og forhåbentlig en ny Idrætspark i Rådmandshaven med
Superliga-stadion, bedre faciliteter og et sportscollege.
Afslutningsvis vil jeg gerne sig stort et tak for det gode samarbejde i Elite- og Talentrådet, med Kultur- og Idrætsudvalget, samarbejdspartnerne i hele Team Danmark
projektet og forvaltningen i Roskilde Kommune.
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Henrik Nevers
Formand for Roskilde Elite- og Talentråd.
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Roskilde Kommune er Team Danmark Elitekommune
Roskilde Kommune har siden 2009 været én af de 22 Elitekommuner, der samarbejder med Team Danmark. Hver kommune har sit
selvstændige projekt, men arbejder fælles for at opkvalificere
talentudviklingen i samarbejde
med Team Danmark og de tilknyttede specialforbund.
Roskilde kommune er med samarbejdsaftalen 2017-20 i
gang med den tredje periode
Projektet indeholder følgende:
Talentklasser på Himmelev Skole
Himmelev Skole etablerede i
skoleåret 2010/11 kommunens
første 7. klasse for sportstalenter. I talentklasserne er
der morgentræning 2 gange om
ugen for eleverne, der går i
klasserne.
Seks prioriterede sportsgrene (BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning).
De 6 prioriterede sportsgrene, der er med i projektet, skal
udvikles til at blive bedre til talentudvikling. Det skal ske
med afsæt i forbundets ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept)
og gennem de indsatser klubben definerer i deres 4 årige handleplan.
Samarbejde med ungdomsuddannelser
Både udøvere fra ungdomsuddannelserne og talentklasserne tilbydes morgentræning. I Indeværende sæson har der været morgentræning i fodbold og håndboldregi organiseret i dette projekt.
For øvrige elever med godkendelse fra Team Danmark, har de
haft mulighed for sammen med deres klub, at planlægge træningen.
Lokalt prioriterede sportsgrene med opstart i perioden 2017-20
I 2018 startede projektet forløbet op med lokalt prioriterede
sportsgrene, hvor der vil blive afholdt 4 workshops med fokus
på talentudvikling.
Workshops vil blive afholdt i 2018 og 2019, og i 2020, skal
klubberne, der deltager, implementere deres arbejde med talentudvikling i klubben.
Derudover understøttes talentudviklingen og det sportslige niveau med midler fra Talentudviklingspuljen, Puljen til prioriterede sportsgrene og Elitesportsaftalerne.
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Himmelev Skole talentklasser
Talentklasserne findes i alle de kommuner, der har en samarbejdsaftale med Team Danmark.
I talentklasserne er der planlagt træning i skoletiden, hvilket gør, at der er mulighed for at øge træningsmængden.
Roskilde Kommune har talentklasser på Himmelev Skole. Der er
en klasse på årgangene 7.-9.klasse. Skolen har en koordinator
tilknyttet talentklasserne til at varetage koordinering og
samarbejde med morgentrænere og forvaltning. Koordinatoren er
også lærer i talentklasserne. Skolen har fået uddannet to af
deres lærere som coaches, og de har to lektioner om ugen hver
til samarbejdet med eleverne i talentklasserne.
I talentklasserne vægtes de prioriterede sportsgrene højere,
men der er plads til elever fra andre idrætter. Cirka 70 % af
eleverne kommer fra projektets prioriterede sportsgrene. Fordelingen mellem drenge og piger er 59 % drenge og 41 % piger.
Dette er en fordeling, der har været ganske stabil i de seneste år.
Her under ses fordeling af elever på klassetrin, køn og
sportsgren.
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Evaluering af talentklasserne
talentklasse
Hvert år evaluerer de elever, forældre og lærere,
lærer
der er tilti
knyttet talentklasserne
talentklasser
på Himmelev Skole på,
, hvordan det er
at gå i talentklassen.
Spørgsmålene tager udgangspunkt i tre områder:
områder
•
•
•

Det faglige
Trivsel
Det sportslige

På baggrund
rund af evalueringerne afholder Himmelev Skole og komko
munen et opfølgningsmøde.
opfølgnings
Evalueringerne viser igen i år, at der er stor tilfredshed med
talentklasserne.

Morgentræning for talentklasserne
I Team Danmark projektet er der to meget vellidte
og kompetente cheftrænere
trænere i håndbold og fodbold
i form af Rasmus Svane og Per H. Jensen,
Jensen som
har varetaget morgentræningen for talentklastalentkla
serne fra Himmelev Skole.
Skole. Under morgentræmorgentr
ni gen er der tid til at træne de detaljer,
ningen
detaljer
der ikke altid er tid og rum til i den dagda
lige træning.
Morgentræning tager grundlæggende afsæt i
forbundets ATK (alders relaterede træningstræning
koncept), og der trænes på tværs af hold, køn
koncept),
og alder.
Rasmus
s Svane er træner for Roskilde Håndbolds
Håndbolds 1.
herrehold i anden division,
divisi
mens Per H. Jensen er tat
lentansvarlig i FC Roskilde.
Roskilde Begge
egge trænere lever op til
Team Danmark
mark krav om uddannelsesniveau for morgentrænemorgentræn
re.
I morgentræningen fokuseres der på at træne for at udvikle
hver enkelt spiller.
På morgentræning for håndbold startes der med skadesforebygskadesforeby
gende fysisk træning inspireret af Mats Mejdevi, som det svensve
ske fodboldlandshold og Team Danmark bruger. Mats Mejdevi er
tidligere svensk landstræner i gymnastik, og har udviklet en
fysisk træningsform, som både styrker kroppen,
kropp
men samtidig er
skadesforebyggende.
De elever, som ikke har morgentræning i fodbold og håndbold,
træner
ner almindelig basistræning hos FysioDanmark Roskilde.
Roskilde Det
sker i samarbejde med deres respektive specialforbund,
specialforbund hvis
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muligt,
, som udarbejder
udarbejde forslag til programmer, og hvilke mum
skelgrupper, der skal arbejdes med.
Kombinationen af god klubtræning kombineret med morgentræninmorgentræni
gen gør, at talenterne har nogle unikke muligheder for at udu
vikle sig.
o
af de
FysioDanmark tager sig også
elever, som er skadet i kortere og længere perioder.
periode
De
kan, efter henvisning fra
egen læge, lave
ave deres genge
optræning
træning under morgentræmorgentr
ningen. Der er elever fra
andre sportsgrene end
fodbold og håndbold, som
arrangerer deres egen
morgentræning. Dette sker
for svømning, badminton
og basket.
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Himmelev Skole
På Himmelev Skole har talentklasserne deres skolegang.
Fra skolens side er der afsat timer til, at den lærer, der er
koordinator for talentklasserne, ligeså har to timer om ugen
til at kunne have samtaler med elever fra talentklasserne.
Koordinatoren er blevet uddannet som coach, og til det kommende skoleår vil yderlige en lærer, der er tilknyttet talentklasserne være uddannet som coach.
I det kommende skoleår, vil koordinatoren være uddannet som
kostvejleder, hvilket har betydning, i forhold til indsats der
bliver gjort i forhold til ernæring.

At gå i talentklasserne er også en udviklingsproces. Når en
elev starter i 7.T, så er alle opsatte på at udvikle sig, men
når 9.T. er slut, har en del af eleverne erkendt, at det ikke
skal være dem, der satser på en sportskarriere.
Det er et vigtigt forløb for eleverne at få afklaring på, hvad
den enkelte vil med sin uddannelse og sin sport.
For de elever der fortsat satser på deres sport, har talentklasserne været vigtige år, hvor de er bedre rustet til at
skabe balance i hverdagen mellem sporten og skolen.
Dette er, hvad Team Danmarks undersøgelse1 på dette område påviser.
Himmelev skole er meget bevidst om deres rolle i projektet,
således at det faglige niveau stadig er det vigtigste.

1

https://pure.au.dk/ws/files/85958138/Idr_tstalenter_i_den_danske_folkeskole_forpligtiget_p_udviklin
g_JCN_JEO_og_LSS_2015.pdf
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Morgentræning for udøverne fra ungdomsu
ngdomsuddannelserne
Morgentræningen er etableret for fodbold
fodbold og håndbold,
håndbold og der
er et godt samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen.
kommunen
Roskilde Katedralskole
atedralskole er blevet uddannelsespartner med Team
Danmark, og skolen har udpeget en vejleder, som er ansvarlig
for de elever, der deltager i projektets morgentræning.
Team Danmark projektet har ligeså samarbejde med:
med
- Roskilde Handelsskole
- Himmelev Gymnasium
- Roskilde Tekniske Skole
- Roskilde Gymnasium
- 10.klassecenter
morge
Eleverne, som deltager i morgentræningen, kommer fra disse udu
dannelsesinstitutioner.
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Prioriterede sportsgrene
Roskilde Kommune har i samarbejdet med Team Danmark og specialforbundet valgt de nuværende 6 prioriterede sportsgrene for
perioden 2017-20.
Samarbejdsklubberne er:
FC Roskilde
Roskilde BMX
Roskilde Bordtennis
Roskilde Cykle Ring
Roskilde Håndbold
Roskilde Roklub
For at en klub kan blive en prioriteret sportsgren, har Team
Danmark følgende krav:
•

At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i sportsgrenen.

•

At der er et nationalt resultat/udviklingsperspektiv (kan
føde talenter til et ungdomslandshold, TD-talentcentre o.
lign.) inden for en 4-årig periode.

•

Ved udgangen af 2017 er det en forudsætning for at være
prioriteret sportsgren, at alle trænere, der varetager
den daglige træning af idrætsskoleeleverne (både i den
idrætsspecifikke morgentræning og i klubben) som minimum
har DIF niveau 2, og har eller er påbegyndt ATK uddannelse.

•

TD anbefaler desuden, at de ovennævnte trænere bliver
tilmeldt Diplomtræneruddannelsen.

Team Danmark evaluerer i forbindelse med et OL deres fokusområder på en lang række parameter. I forhold til elitekommune
samarbejdet så er der speciel fokus på nedenstående punkter:
•

Samarbejdet mellem forbund, klubber og kommune i de prioriterede sportsgrene.

•

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.

•

Udvikling af kompetence og viden i forhold til talentudvikling (primær målgruppe 12-18 årige).

•

Partnerskaber mellem klubber (prioriterede sportsgrene)
og idrætsskoler om bl.a. alders-relateret træning og kombinationsansættelser.
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Kommentarer fra prioriterede sportsgrene
De 6 klubber, som er en del af de prioriterede sportsgrene,
har herunder kommenteret på, hvad det har betydet
betydet for dem at
være med i projektet.
projektet
Roskilde Håndbold
”Det
Det er særdeles vigtigt for Roskilde Håndbold
at være prioriteret
priori
idrætsgren. Det
et er i høj
grad med til at videreudvikle vores talentudtalentu
vikling og dermed eliten. Morgentræningen
for både talentklasseeleverne og unge på
ungdomsuddannelserne er med til at skabe et
godt træningsmiljø med afsmittende virkning
på de andre spillere og hold. Der er ingen
tvivl om, at deltagelsen i elitekommuneelitekommune
projektet er med til at sætte fokus på båb
de udarbejdelse af planer, både talentudviklingstalentudviklings
og handleplaner, samt giver inspiration til trænerne, trænintræni
gen og idrætsudøverne både omkring den fysiske træning, med
Vindermentalitetsprojektet, Masterclass med mere til stor
gavn for både trænere og spillere. Men også ledelsen og orgaorg
nisationen er blevet inspireret gennem møder og en spændende
tur til Næstved Basket. Det er også helt sikkert, at sparringen både i EliteElite og talentrådet,
det, med elitekonsulenten og de ana
dre idrætsgrene har stor betydning for
Roskilde Håndbolds talentudvikling.”
talentudvikling.
Roning
”At
At være en del af satsidræterne i Roskilde, betyder at vi kan give vores atleatl
ter mulighed for at gå all in på deres
sport. Det gør, at det er muligt at holde
vores roere tilknyttet lokalt til Roskilde
Roklub, på trods af at landsholdstræning og
studier foregår i København. Udover den økonomiske støtte, har sparring omkring ungdomsudungdomsu
dannelse, mental træning, ernæring osv en kæmpe beb
tydning, for at vores atleter er godt rustet til en eventuel
landsholds karriere.”
karriere.
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Fodbold
”FC
FC Roskilde er stolt og ydmyg over at være
en del af de prioriterede
rede idrætter i Roskilde Kommunes Team Danmark Projekt. Vi opleopl
ver at være en del af dette, gør os stærke
som klub, og virkelig er med til at udvikudvi
lingen af klubben og vores projekt har aca
celeret de senere år. Vi har igennem propr
jektet fået en fantastisk indgangvinkel til
de videregående uddannelser i Roskilde. Vi
har øget mængden af spillere,
spillere som er med på
mor
rgentræning
gentræning over de seneste år markant. SamSa
arbejdet og sparingen
spari gen med Elite og Talentrådet
eliteidræts
idrætskonsulenten har været
ret med til at løfte
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vores talentudvikling til et niveau, vi aldrig har været på
før.”

BMX
Det betyder rigtig meget for Roskilde
”Det
BMX at være en prioriteret idrætsgren i
Roskilde Kommune, og derigennem være en
del af TeamDanmark projektet. Roskilde
BMX får bl.a. igennem projektet inspiinsp
ration fra andre talenttalent og elitemiljøer samt en kompetent sparring omkring
vores klubs udvikling. Det samarbejde vi
er en del af og de initiativer som vi løl
bende bliver involveret i, bidrager til at
vi hele tiden styrker vores talentudviklingstalen
miljø, til gavn for de rigtig mange dygtige ryttere klubben
har. Derudover er det konstruktivt at have Roskilde Kommune
ved "sin side", når man arbejder på en god og smidig overove
gang af BMX sporten, fra et specielforbund til et andet
(fra DMU til DCU).”
”
Bordtennis
”Roskilde
Roskilde Bordtennis, BTK61 er meget glade for
samarbejdet
arbejdet med Roskilde Kommune.
Samarbejdet gør, at vi har mulighed for at
ti byde uddannede trænere til alle vores
tilbyde
hold, vi kan samarbejde med og lære fra andre
idrætter.
Vi glæder os, når vi efter sommerferien rykry
ker ind i vores nye lokaler på Kildegården,
hvor vi håber at kunne blive endnu flere til
bordtennis og udvide samarbejdet med kommunen.
Vi håber,
håber at det nye kan skabe muligheder for at
vi også kan levere elever til T-klasserne
T klasserne i Himmelev. I det forgangne år var vi også i ¼ finalen i Champions
League og håber at genvinde DM for hold.”
hold.
Cykling
Det er Roskilde Cykle Rings oplevelse, at
”Det
det har været afgørende for talentudviklintalentudvikli
gen,
en, at klubben har været en del af Roskilde
de Kommunes Team Danmark projekt.
projek
Udover den økonomiske støtte har samarbejdet også udviklet elitemiljøet i klubben
i form af sparring fra den lokale eliteelit
idrætskonsulent, klare og tydelige målsætmålsæ
ninger, mere professionel tilgang til AKTAKT
træning og muligheder for at forbedre os via
de udbudte inspirationskurser,
inspirati
ernæring og kost
og projektet om vindermentalitet og ikke mindst ini
teraktion og inspiration fra de 5 øvrige sats klubber. I
Roskilde Cykle Ring ønsker vi at skabe gunstige rammer for
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talentudvikling
ntudvikling på tværs af alder, køn og cykelinteresse. Vi
er glade og stolte over, at være en del af Roskilde Kommunes
elitesatsning, og vi arbejder intens på at skabe bemærkelsesbemærkelse
værdige resultater nationalt såvel som internationalt, som vi
og Roskilde Kommune
une kan være stolte over.”
over.
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Puljen til prioriterede sportsgrene
Der tildeles årligt en pulje på 500.000 kr. til de prioritereprioriter
de sportsgrene, som er med i samarbejdsaftalen mellem Roskilde
kommune og Team Danmark.
Danmark. Fordelingen sker ud fra kriterier,
som rådet har godkendt.
I 2017 ser fordelingen ud som herunder.
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Kriterierne til fordelingsnøglen er:
• Medaljer ved ungdoms DM eller
eller spiller udtaget til landsland
hold.
• Policy for ungdom.
ungdom
• Diplomtræner
mtræner eller højere i klubben.
• Antal medlemmer.
medlemmer
Tilskuddet skal bruges af klubben på talentudvikling.
Elite- og Talentrådet har besluttet, at fra 2018
vil der være en anden model, som er delt i
en grundpulje, som alle modtager støtte
fra, samt 3 definerede mål som klubben
skal leve op til, og som hver vil udu
løse et beløb.
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Samarbejdsaftaler med specialforbund
Roskilde Elite- og Talentråd ønsker at indgå samarbejdsaftaler
med de specialforbund, der har en prioriteret sportsgren repræsenteret i Team Danmark samarbejdsaftalen med det formål,
at begge parter forpligter sig på at styrke det lokale talentudviklingsmiljø.
Roskilde Elite- og Talentråd har for perioden 2017-20 indgået
aftaler med Dansk Bordtennis Union, Dansk Cykel Union og Dansk
forening for Rosport.
Dansk Boldspils Union indgår ikke aftaler, men støtter i stedet de klubber, der er udpeget som licensklubber.
Som B-licens klub støttes FC Roskilde med 250.000 kr. om året
fra forbundet til talentudvikling.
Dansk Håndbold Forbund er kommunen fortsat i forhandling med.
DHF har ønsket 10.000 kr. for de ydelser, de gerne vil bidrage
med, og det har Roskilde Elite- og Talentråd ikke ønsket at
betale for, se referat fra Elite- og talentrådsmøde den 20/3
2017, punkt 122.
Talentmiljøet er i centrum, og de tre parter, den enkelte
klub, Roskilde kommunes Team Danmark projekt og specialforbundet, arbejder fælles sammen om at styrke det lokale talentmiljø.

+,

1

/ 0

2

,

,

http://elitekommune.roskilde.dk/dagsorden-ogreferat/moeder/roskilde-elite-og-talentraad-20-03-2017-kl-1730
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Sportsligt niveau, prioriterede sportsgrene
Herunder ses det sportslige niveau for eliteafdelingerne i de
klubber, som er en del af de prioriterede sportsgrene.
Ungdom i dette tilfælde er fra alderen 0 – 18 år.

Senior
Klub
Bordtennis
BMX
Cykling

Fodbold
Håndbold
Roning

Status
DM guld 2017
Samlet DM U5 til 40+:
4 guld, 8 sølv og 5 bronze
DM 2017 bane og landevej: 3 guld, 3 sølv og 6
bronze
U23 DM 2017 bane og landevej: 1 sølv og 2 bronze
10. plads i 1. division
7. plads i 1. division
5. plads i 2. division
2017 - 2 Roere i VM finale
2017 - Danske mesterskaber på både senior og
ungdomsniveau
2018 - 3 roere udtaget til senior landsholds
bruttotrup

Ungdom
Klub
Bordtennis
BMX
Cykling
Fodbold
Håndbold
Roning
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Status
3 drenge i top 16 i Danmark, i deres årgang
Samlet DM U5 til 40+:
4 guld, 8 sølv og 5 bronze
Junior DM bane og landevej: 5 guld, 4 sølv, 2
bronze
B-licens
U18 ligaen i 2017
U16 top 12 i 2017
2 gange guld ved U19 NM 2017
Sølv ved U19 EM
2 finale pladser ved U19 VM
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Prioriterede klubbers medlemstal
Herunder ses udviklingen af medlemstal, for de 6 prioriterede
sportsgrene, over de sidste 6 år.
I dette tilfælde gælder det igen, at ungdom er aldersgruppen
0-18 år.

M edlem m er total
Roskilde Bordtennis
Roskilde BM X
Roskilde Cykle Ring
FC Roskilde
Roskilde Håndbold
Roskilde Roklub
Total

2017
193
120
254
126
788
466
1947

2016
202
132
252
126
756
496
1964

2015
201
151
242
126
672
504
1896

2014
197
116
223
126
661
529
1852

2013
232
120
225
100
679
434
1790

2012
219
103
220
100
691
396
1729

M edlem m er ungdom
Roskilde Bordtennis
Roskilde BM X
Roskilde Cykle Ring
FC Roskilde
Roskilde Håndbold
Roskilde Roklub
Total

2017
93
106
43
126
617
83
1068

2016
114
101
43
126
594
98
1076

2015
107
113
44
126
538
81
1009

2014
115
82
33
106
553
96
985

2013
126
95
20
80
567
51
939

2012
115
85
16
80
584
36
916
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På skolebænken
Roskilde Elite- og Talentråd har løbende de 6 prioriterede
samarbejdsklubber
klubber på skolebænken, enten via de trænerkurser de
kommer på for at opkvalificere deres niveau, eller når det er
mere specifikke kurser med henblik på at udvikle klubben.
Talent er bare et forspring
Morten Bennekou er tidligere landstræner i cykling og i dag
tilknyttet et af de store professionelle
professionelle cykelhold.
Han var ude og holde
hold en workshop, hvor han talte om talentudtalentu
vikling i sportens verden.
En af Morten Bennekous pointer er,
er at talent bare er et forspring, så hvordan forvalter du dette.
Streamning
vordan laver du streaming? Hvad kan streames?
Hvordan
De 6 klubber i Team Danmark projektet var indbudt til en workwor
shop om dette, for at vise hvor lidt og samtidig hvor meget
der kan arbejdes med dette område,
område og for at vise hvilke mum
ligheder der faktisk er.
Firmaet Nowtek der afholdte workshoppen, står bl.a. bag
www.volleytv.dk.
Team Fog Basket
Projektet har tidligere haft besøg af did
rektøren
tøren for Team Fog Næstved, der forfo
talte
te om deres indsats på sponsorsiden,
hvor klubben i dag har 240 sponsorer og
en omsætning på omkring 5 millioner kr.
Selve Elite- og Talentrådet og de 6
klubber fra projektet, var på tur til
en kamp i Basketligaen, for at se hvorhvo
dan klubben Team Fog arbejder med sponspo
sorerne i forbindelse med en kamp.
kamp
Basalkurser ernæring
Roskilde Elitekommune og Team Danmark afholder
hvert år basalkurset
asalkurset i sportsernæring for
sportstalenter og eliteidrætsudøvere samt trænere
og forældre.
Formålet med kurset er at kvalificere elitesportsfolk
elitesportsfolk til at
sammensætte og indtage en kost, som lever op til anbefalingeranbefalinge
ne indenfor elitesport. Målet er at give elitesportsfolk mum
lighed for at tilegne sig viden om sportsernæring og anvende
denne viden i den daglige træning.
I 2017 blev der afholdt to kurser, ét for talentkklasserne
klasserne på
Himmelev Skole og ét
é for de udøvere, der modtager midler fra
Talentudviklingspuljen.

22

23
Vindermentalitet
Sammen med Vindermentalitet, har forvaltningen og de 6 prioriterede klubber arbejdet videre med forløb omkring Team Danmarks værdier, HUSET (Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement, Trivsel)3.
Vindermentalitet har haft følgende at sige til forløbene, de
har haft med de 6 prioriterede
klubber.
Roskilde Roklub:
”I juni var Vindermentalitet
med roklubben på træningslejr i
Sverige, hvor de sammen lavede
to workshops. Den ene havde
prioritering og planlægning som
tema med det formål at hjælpe
roerne til at træffe hensigtsmæssige valg omkring deres hverdag. Fokus var altså i høj grad
på de ting, der foregår uden om sporten, men som kan have stor
påvirkning. Der blev arbejdet med bl.a. roernes drømme, hvordan man laver hensigtsmæssig priori-tering, og hvorfor det er
vigtigt, samt hvordan man kan planlægge og tage aktive valg i
forhold til sin tid, således at man tager stilling ud fra,
hvad man vil på sigt, og ikke kun hvad man vil i nuet, hvor
det føles rart.
Den anden workshop havde fokus på udvikling af mental udholdenhed og var tæt koblet til praksis. Dagen startede med et
lille oplæg omkring, hvordan man kan arbejde med tankerne, og
herefter fik roerne mulighed for at prøve det af på vandet.
Som en del af workshoppen lavede Vindermentalitet også en interviewsession, hvor to af de ældste roere bl.a. fortalte,
hvordan de arbejdede med at presse sig selv, når det begyndte
at gøre ondt.”
Roskilde Håndbold:
”I Roskilde Håndbold havde første workshop coaching som tema
under titlen: “Giv spillet tilbage til spillerne”. Fokus var
her på at diskutere, hvordan man kan coache på banen - hvilke
spørgsmål stiller man og hvornår. Sessionen startede ud med et
teoretisk oplæg og nogle diskussioner, efterfulgt af en træning i hallen, hvor vi prøvede at have en coachende tilgang
til spillerne. Som udgangspunkt var workshoppen tiltænkt trænerne, men en masse spillere var også inviteret, og de skulle
forholde sig til, hvordan de også selv kunne tage ansvar for
at reflektere. Aftenen blev sluttet af med fælles refleksion
for trænerne omkring udfordringerne, samt hvordan man kan sætte det i spil fremover. Her kom deltagerne bl.a. ind på udfordringen ved at få spillerne i tale, hvordan man kan tage forældrene med (og evt. coache dem), samt udfordringen ved at la-

3

https://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Vaerdisaet.aspx
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de spillerne fejle og lære af deres fejl (når man nu kunne hah
ve undgået det ved som træner at give dem løsningen).”
Roskilde BMX:
”Hos Roskilde BMX var fokus i workshop 1 på, hvordan man kan
arbejde med at skubbe folk ud af deres komfortzone, og skabe
mod og selvtillid. Fokus var på trænerens opgave i denne samsa
menhæng, og med udgangspunkt i en række cases, som trænerne
udviklede,
ede, diskuterede vi, hvorfor det nogle gange kan være
svært at gøre det rigtige, hvad ægte selvtillid er, samt hvorhvo
dan man som træner kan understøtte atleternes udvikling af mod
og vedvarende selvtillid.”
Roskilde Cykle Ring:
Ring
”Fokus i Roskilde Cykle Ring
Ring var på udviklingen af gode målmå
sætninger, og selvdisciplinen
selvdisci
i at følge dem. Både trænere,
atleter, og forældre var deltagende, og tog godt del i diskusdisku
sionerne i forhold til, hvad der er gode mål, hvordan man sætsæ
ter dem, samt hvordan man kan træffe de rette
rette beslutninger i
forhold til at yde den indsats,
indsats det kræver ud fra de mål,
mål man
har sat.
Aftenen blev sluttet af med besøg af tre ungdomsverdensmestre
fra klubben, som fortalte, hvordan de arbejder med mål, hvad
det har af betydning for dem, samt hvordan de sætter gode og
motiverende.”
FC Roskilde:
”I FC Roskilde har Vindermentalitet
sammen med klubben sat gang i et
forandringsprojekt, hvor workwor
shops som udgangspunkt er for
trænerne. Det overordnede tema
er udviklingen af en vindervinder og
præstationskultur, og vi følger
tre steps; forståelse for forfo
tiden og hinanden, vision for
fremtiden, handling. Målet for
de samlede workshops er, at trætr
nerne får nogle klare idéer til,
hvordan de kan arbejde strukturestruktur
ret med praksis, og hvordan denne
struktur
ktur kan være med til at underunde
støtte den ønskede kultur.”
Efter sommerferien 2018 vil der blive
lavet workshop med Roskilde Bordtennis.
Bordtennis
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Lokale
okale prioriterede sportsgrene
Med den nye aftale med Team Danmark 2017-20, vil Roskilde EliEl
te- og Talentråd udvide
ud
samarbejdet med nye sportsgrene,
sportsgrene der
på sigt kan blive lokale prioriterede sportsgrene.
Samarbejdet vil bestå af 4 workshops med Vindermentalitet, som
er fordelt over de næste 2 år, frem mod 2020.
Vindermentalitet er det firma der skal varetage workshops,
wor
work
og
de er allerede inde
e i projektet, idet Vindermentalitet arbejarbe
der med de 6 prioriterede klubber i projektet.
Workshops
orkshops skal, for hver af klubberklubbe
ne, ende ud i en konkret talentudtalentu
viklingsstrategi, som skal opkvaliopkval
ficere klubbens arbejde på området.
uda
Elite- og Talentrådet har udarbejdet en proces for forløbet,
som er godkendt hos KulturKultur og
Idrætsudvalget.
a
Den 25. april 2018, blev der afholdt informations møde for de
klubber, som kunne være interesseinteress
ret i at indgå i samarbejdet.
bejdet. Her
mødte 14 klubber op.
Interesserede klubber skal ansøge om at
indgå i samarbejdet. Efterfølgende
Efterfølgen
vil en
arbejdsgruppe under Elite- og Talentrådet
komme med deres indstilling til hvilke forfo
eninger, der skal indgå i forløbet med de 4
workshops.
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Elitesportsaftaler
Elitesportsaftalerne er ikke en del af Team DanDa
mark projektet,
ojektet, men er med til at give mulighed for større fokus på elite-idrætten
elite
i
Roskilde kommune. Det
D
er Kultur- og IdElitesportsa
Elitesportsafrætsudvalget, som godkender aftalerne, og
talerne har
Elite- og talentrådet der administrerer
admin
eksisteret sis
dem.
den 2008, og
er løbende
De nuværende aftaler er med FC Roskilde og
blevet genforgenfo
Roskilde Bordtennis, og løber fra sommeren
handlet underunde
2015 til sommeren 2018.
Den næste periode løber fra sommeren 2018 til somso
meren 2021, og KulturKultur og Idrætsudvalget har, på bagggrund af en anbefaling fra EliteElite og talentrådet, valgt at
tilbyde elitesportsaftaler til FC Roskilde, Roskilde BordtenBordte
nis, Roskilde Håndbold og Roskilde
Ro
Roklub.
De nye aftaler træder i kraft pr. 1. juli 2018, og løber til
30. juni 2021.
lger en gennemgang af de to klubber, som har haft
Nedenfor følger
en elitesportsaftale i løbet af det sidste år.

FC Roskilde
I sæsonen 2016/17 sluttede FC Roskilde på en 4. plads i 1 did
vision, og missede dermed kun lige muligheden for at spille om
oprykning til Superligaen.
I sæsonen 2017/18 ligger FC Roskilde for øjeblikket nummer 10
i 1. division.
FC Roskilde har DBU B-licens,
B
hvilket betyder, at klubbens U17
og U19
9 hold spiller i landets næstbedste række. FC Roskildes
U13 og U15 hold spiller for øjeblikket i landets bedste række.
Roskilde Bordtennis
Ved det individuelle DM i 2018, hentede
Roskilde
kilde Bordtennis en guldmedalje i herhe
redouble, plus en sølv- og en bronze mem
Allan Bentsen fra
dalje i herresingle.
Roskilde Bordtennis, har vundet 54
lde Bordtennis i
For hold vandt Roskilde
DM titler. Roskilde
2017 DM guld.
Bordtennis har vun8 år er de for øjeblikket i finaI 2018
det DM for hold 6
len.
år i træk.

Gaz-
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Roskilde Bordtennis spillede i år med i
Champions League, hvor de nåede helt til ses
mifinalen, før de tabte til storholdet Fakel
prom Orenburg.
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Talentudviklingspuljen Sæson 2017/18
Talentudviklingspuljen støtter årligt sportstalenter, der repræsenterer en forening i Roskilde, som er medlem af Danmarks
Idræts Forbund, samt er over 15 år.
I år blev der samlet set uddelt 475.000 kr. fordelt ud på 29
talenter og 2 ungdomsafdelinger fra 12 forskellige klubber.
Udøver
Ungdomsafdelingen
Stephanie Grundsøe
Julie Kepp
Katja Petersson
Lærke Ruby
Kristian Kræmer
Julie Frost
Patrick Abildgaard
Betram Strømberg
Jakob Sardag
Nicoline Madsen
Rasmus Christensen
Anna Rasmussen
Marc Brantley
Frederik Wandahl
Matias Malmberg
William Levy
Mick Berland & Linnea
Roark
Årgang 1997-2000
Aja Runge
Bastian Secher
Martin Kofoed Jensen
Oliver Tolstrup
Silja Davidsen
Simone Sørensen
Andrea Påske
Anna Brendtrup
Helena Wenk
Ingrid Bo Andersen
Kaya Kristensen
Mille Elsborg

Klub
FC Roskilde
Gundsølille Skytteforening
JGI A6
JGI A6
JGI A6
Roskilde Badminton
Roskilde Badminton
Roskilde Badminton
Roskilde BMX
Roskilde BMX
Roskilde BMX
Roskilde BMX
Roskilde Bokseklub
Roskilde Bokseklub
Roskilde Cykle Ring
Roskilde Cykle Ring
Roskilde Cykle Ring
Roskilde Fægteklub
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde

Håndbold
Roklub
Roklub
Roklub
Roklub
Roklub
Roklub
Svømning
Svømning
Svømning
Svømning
Svømning
Tennis

Støtte
40.000 kr.
30.000 kr.
20.000
7.500
15.000
15.000
10.000
15.000
7.500
10.000
7.500
10.000
15.000
15.000
20.000
15.000
15.000
15.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

40.000
25.000
20.000
10.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.500
10.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Du kan læse mere om puljen på:
http://elitekommune.roskilde.dk/talentudviklingspulje-0

Presse
Der bliver jævnligt skrevet om Team Danmark projektet i medierne, I projektet hentes der data på, hvor mange artikler der

27

28
bliver skrevet om de klubber der er med i projektet. Data hentes fra Infomedia, som har data på dette område.
Den primære kilde til at fortælle om projektet er via facebook. Her henter projektet data på, hvor mange likes klubbernes facebooksider har, samt hvilken reach den enkelte klub har
på sin facebookside.
Reach er målt over hele året, og tallet angiver, hvor mange
der på ugeplan ser opslag fra den enkelte klubs facebookside.
Facebook
Alle nyheder kører via www.facebok.com/teamdanmarkprojektet
Roskilde Elite- og Talentråd vil gerne bruge siden som en
platform til at fortælle om de gode historier, der er i projektet, samt dele tips, ideer og viden med dem, som følger os.

Herunder antal likes på projektets facebookside

Instagram
I slutningen af 2015 år gik projektet ligeså på Instagram, her
går instagramprofilen på skift mellem forskellige udøvere, og
profilen har snart rundet 600 følgere.
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Du kan følge Team Danmark projektet på profilen Talent4000.
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Statistik på medierne
Nedenstående er en oversigt over, hvor mange gange de 6 prioriterede sportsgrene har været omtalt i medier, det lige fra
TV til lokale aviser.
Roskilde Cykle Ring har et U19 hold, som klubben bruger til at
promovere sporten og klubben med, derfor er deres data medtaget her.

FC Roskilde
Roskilde BM X
Roskilde Bordtennis
Roskilde Cykle Ring
Roskilde Håndbold
Roskilde Roklub
Roskilde Team Børkop CarlRas

2017
4310
18
301
100
569
132
195

2016
4244
30
303
93
496
180
261

2015
4904
25
267
96
465
185
237

2014
2796
122
273
155
455
288
3

2013
1260
69
171
43
267
184

2012
1556
50
228
30
291
194

Klubberne har været på facebookkursus hos forvaltningen for et
par år siden, og hver klub bruger aktivt deres side til at
fortælle historier om, hvad der sker.
Udover at holde øje med deres likes og udviklingen i denne,
følger Roskilde Elite- og Talentråd ligeså med i det mere interessante tal, som er reach.
Reach fortæller, hvor mange personer, der har set klubbernes
opslag i gennemsnit pr. uge.
Herunder oversigten over antal likes på de enkelte klubbers
sider. Tallene for 2013-17 er pr. 31/12 i selve året, og for
2018 er det pr. 1/5.
Facebook likes
FC Roskilde
Roskilde BM X
Roskilde Bordtennis
Roskilde Cykle Ring
Roskilde Håndbold
Roskilde Roklub
Roskilde Team Børkop CarlRas
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2018
8218
1286
1101
215
2294
433
2460

2017
8100
1273
986
213
2234
404
2371

2016
7336
1207
884

2015
4849
991
708

2014
3453
868
647

2013
2674
858
624

1970
337
1785

1562
244
1524

1402
219
1361

1353
204
1218
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