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Rådet mødes mindst 4 gange 

om året. Referaterne kan 
findes på 
roskilde.dk/elitekommune
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Formandens beretning 

 
For andet år i træk blev sportens verden, som resten
Danmark ramt af corona.  
                                                    
Mens disse linjer skrives, ja der er restriktionerne jo fjernet 
og Danmark er normal igen. Det håber vi nok alle det 
fortsat er, når efteråret kommer.
 
Ingen tvivl om at det har været frustrerende både som 
spiller, træner og leder at skulle forhold sig til de 
energi specielt på ledersiden.
 
Der er dog ingen tvivl om, at fællesskabet det er noget vores foreningsliv har, og nok er 
dette projekt et talentudviklingsprojekt, men talenter kommer fra bredden, og hvem der 
så bliver de gode i sidste ende, det ved vi ikke.
 
Derfor er breddearbejdet vigtigt ude i de 9 klubber der er med i dette projekt. 
det da også en glæde at konstatere at flere af de klubber der er med i projektet, er blandt 
de største i deres respektive sports
 
Således er klubberne rangeret på størrelse i forhold til ungdom
 
Klub 
Roskilde Håndbold 
Roskilde Bordtennis 
Roskilde BMX 
Roskilde pigefodbold 
Roskilde Roklub 
Roskilde Tennisklub 
 
Det er flot at have flere af vores foreninger med helt fremme og det fortæller mig hvor 
bevidste klubberne er om deres rekruttering og fastholdelse.
 
I dette projekt, handler det om at have de ’lange briller på’, talentudvikling tager tid, og 
nok kan de fleste nok se hvem der er de bedste i de forskellige årgange, men hvem der 
bliver bedst som senior, det er der ingen der ved noget om.
 
Projektet her starter med udøverne i 12 års alderen, hvor de kan søge ind på 
talentklasserne på Himmelev Skole
Danmark model omkring ATK.
 
Klubberne har allerede deres udøvere inde langt tidligere, men fra 12 års alderen bliver 
træningsmængden øget. 
 
De gode talentudviklingsmiljøer er afgørende for at udvikle talenterne, og til
netop at arbejde med Team Danmarks anbefalinger.
Hvor ofte ses ikke ambitiøse forældre trænere, der træner for at vinde. Vi går altid på 
banen for at vinde, men vi træner for at udvikle og kampene skal bruges til det ligeså.
 
Det er en lang proces og i projektet har klubberne i gennem flere år arbejdet 
kontinuerligt med dette, og så er det i det politiske led at huske på, talentudvikling tager 
tid. 

 

For andet år i træk blev sportens verden, som resten af 
 

                                                     
linjer skrives, ja der er restriktionerne jo fjernet 

og Danmark er normal igen. Det håber vi nok alle det 
fortsat er, når efteråret kommer. 

Ingen tvivl om at det har været frustrerende både som 
spiller, træner og leder at skulle forhold sig til de ændringer der kom. Det har kostet 
energi specielt på ledersiden. 

Der er dog ingen tvivl om, at fællesskabet det er noget vores foreningsliv har, og nok er 
dette projekt et talentudviklingsprojekt, men talenter kommer fra bredden, og hvem der 

gode i sidste ende, det ved vi ikke. 

Derfor er breddearbejdet vigtigt ude i de 9 klubber der er med i dette projekt. 
det da også en glæde at konstatere at flere af de klubber der er med i projektet, er blandt 
de største i deres respektive sportsgrene. 

klubberne rangeret på størrelse i forhold til ungdom 

Samlet ungdom Piger 
1 2 
2 1 
2 8 
 4 
7 7 
12 10 

Det er flot at have flere af vores foreninger med helt fremme og det fortæller mig hvor 
bevidste klubberne er om deres rekruttering og fastholdelse. 

I dette projekt, handler det om at have de ’lange briller på’, talentudvikling tager tid, og 
fleste nok se hvem der er de bedste i de forskellige årgange, men hvem der 

bliver bedst som senior, det er der ingen der ved noget om. 

Projektet her starter med udøverne i 12 års alderen, hvor de kan søge ind på 
talentklasserne på Himmelev Skole, det betyder øget træning men med afsæt i Team 
Danmark model omkring ATK. 

Klubberne har allerede deres udøvere inde langt tidligere, men fra 12 års alderen bliver 

De gode talentudviklingsmiljøer er afgørende for at udvikle talenterne, og til
netop at arbejde med Team Danmarks anbefalinger. 
Hvor ofte ses ikke ambitiøse forældre trænere, der træner for at vinde. Vi går altid på 
banen for at vinde, men vi træner for at udvikle og kampene skal bruges til det ligeså.

proces og i projektet har klubberne i gennem flere år arbejdet 
kontinuerligt med dette, og så er det i det politiske led at huske på, talentudvikling tager 
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ændringer der kom. Det har kostet 

Der er dog ingen tvivl om, at fællesskabet det er noget vores foreningsliv har, og nok er 
dette projekt et talentudviklingsprojekt, men talenter kommer fra bredden, og hvem der 

Derfor er breddearbejdet vigtigt ude i de 9 klubber der er med i dette projekt. Derfor er 
det da også en glæde at konstatere at flere af de klubber der er med i projektet, er blandt 

Drenge 
2 
4 
2 
 
4 
17 

Det er flot at have flere af vores foreninger med helt fremme og det fortæller mig hvor 

I dette projekt, handler det om at have de ’lange briller på’, talentudvikling tager tid, og 
fleste nok se hvem der er de bedste i de forskellige årgange, men hvem der 

Projektet her starter med udøverne i 12 års alderen, hvor de kan søge ind på 
der øget træning men med afsæt i Team 

Klubberne har allerede deres udøvere inde langt tidligere, men fra 12 års alderen bliver 

De gode talentudviklingsmiljøer er afgørende for at udvikle talenterne, og tilgangen er 

Hvor ofte ses ikke ambitiøse forældre trænere, der træner for at vinde. Vi går altid på 
banen for at vinde, men vi træner for at udvikle og kampene skal bruges til det ligeså. 

proces og i projektet har klubberne i gennem flere år arbejdet 
kontinuerligt med dette, og så er det i det politiske led at huske på, talentudvikling tager 
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I de 24 kommuner der har en samarbejdsaftale med Team Danmark, bliver der optaget 
3-500 håndbold og fodboldspillere på landsplan i en årgang.  
 
Når der er en masse som denne, som træner mere og med mere kvalitet, så vil der ud af 
miljøerne komme dygtige spillere. 
 
Det er essensen i projektet i Roskilde og for Team Danmark. 
 
For at bruge Team Danmarks egne ord: 
Før handlede det især om at forudsige, hvem der bliver fremtidens stjerner, på baggrund 
af data fra fortiden. I ATK 2.0 er fokus flyttet over på det samlede miljø, som talenterne 
befinder sig i. Dette kombineret med anbefalingen af en model for sen specialisering 
harmonerer rigtigt fint med den danske model for eliteidræt med plads til det hele 
menneske 
 
Så gælder vi os over når en spiller bliver dansk mester i fodbold, godt nok i en anden 
klub, men glæden over et sådan resultat og at der er lykkedes med at udvikle spillere der 
skal spille Champions League, det gør moderklubben stolte og da også os i Elite- og 
Talentrådet. 
 
I Elite- og Talentrådet har vi alle de vigtige medspillere på området, der er dedikation fra 
rådet der byder ind. 
 
Et område som har været et stort ønske i flere år, er bolmuligheder for talenter.  
 
Der er forsøgt forskellige muligheder, og her som rådet troede der kunne være en 
åbning med et samarbejde med et boligselskab, ja der måtte vi sande at juraen desværre 
var et benspænd. 
 
Det afholder ikke i at afdække hvad der kunne være af muligheder, men som det er nu, 
er der ikke en enkel løsning der ligger lige for. 
 
Samarbejde med erhvervslivet er en naturlig del, og her kan de byde ind med forskellige 
muligheder såsom viden sponsorering, jobmuligheder samt at det er lykkedes at indgå 
sponsoraftaler. 
 
Sidste sommer, der var der OL i Japan, og nok var det et OL med restriktioner, men for 
3.OL i træk var der udøvere med fra klubber i Roskilde Kommune.  
 
Det vidner om et stærkt miljø ude i klubberne og igen ved dette OL var der medaljer, da 
Joakim Sutton fra Roskilde Roklub vandt en medalje med sin makker. 
 
Ligeså et stort tillykke til Jonathan Groth fra Roskilde Bordtennis og Julie Kepp, og tak til 
alle Jer der dukkede op til OL receptionen for vores 3 udøvere der var til OL, som blev 
afholdt i Byens Hus.  
 
Slutteligt vil jeg godt takke netop Kultur- og Idrætsudvalget for et godt og konstruktivt 
samarbejde. Det er en stor anerkendelse at have to medlemmer fra udvalget til at sidde 
med i vores råd, og det at Roskilde Kommune vil samarbejdet med Team Danmark, viser 
alle at vi har en kommune der vil udvikling. 
 
Ligeså vil jeg gerne takke selve Elite- og Talentrådet for en altid god debat, samt en tak 
til forvaltningen for at binde de mange tråde sammen. 



 

 
Frank Veje 
Formand Elite- og Talentrådet
 
 
 
 

 
Håndboldspillerne fra talentklasserne

Roskilde Kommune er Team Danmark Elitekommune

 
Roskilde Kommune har siden 2009 været én af de nu 24 Elitekommuner, der 
samarbejder med Team Danmark. 
arbejder fælles for at opkvalificere talentudviklingen i samarbejde med Team Danmark 
og de tilknyttede specialforbund.
 

 

og Talentrådet 

Håndboldspillerne fra talentklasserne 

Roskilde Kommune er Team Danmark Elitekommune 

Roskilde Kommune har siden 2009 været én af de nu 24 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. 
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Roskilde Kommune har siden 2009 været én af de nu 24 Elitekommuner, der 
Hver kommune har sit selvstændige projekt, men 

arbejder fælles for at opkvalificere talentudviklingen i samarbejde med Team Danmark 



 

 

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 og tre lokalt prioriterede sportsgrene 
cykling, fodbold, håndbold 
Samarbejdsklubberne 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.
 
 

 
 
 
Talentudviklingspuljen 
Derudover understøttes talentudviklingen og det sportslige niveau med midler fra 
Talentudviklingspuljen, Puljen til prioriterede sportsgrene og Elitesportsaftalerne. 

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 tilkny

 

 

 
 
Roskilde kommune er med 
samarbejdsaftalen 2021-
den tredje periode. 
 
Alle samarbejdsaftaler mellem Team 
Danmark og en kommune er på 4 år
 

Projektet indeholder følgende: 

Talentklasser på Himmelev Skole 
Himmelev Skole etablerede i skoleåret 2010/11 kommunens første 7. klasse for 

stalenter. I talentklasserne er der morgentræning 2 gange om ugen for eleverne, 

Seks prioriterede sportsgrene og tre lokalt prioriterede sportsgrene (BMX, bordtennis, 
cykling, fodbold, håndbold og roning samt pigefodbold, teamgym og tennis).
Samarbejdsklubberne 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
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.

 

Derudover understøttes talentudviklingen og det sportslige niveau med midler fra 
lentudviklingspuljen, Puljen til prioriterede sportsgrene og Elitesportsaftalerne. 

Himmelev Skole talentklasser 
Talentklasserne findes i alle de kommuner, der har en samarbejdsaftale med Team 

I talentklasserne er der planlagt træning i skoletiden, hvilket gør, at der er mulighed for 
 

Roskilde Kommune har talentklasser på Himmelev Skole. Der er en klasse på årgangene 
9.klasse. Skolen har en koordinator tilknyttet talentklasserne til at varetage 

Elever fra 
sportsgrene 
der er 
godkendt af 
DIF, kan søge 
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Roskilde kommune er med 
-24 i gang med 

Alle samarbejdsaftaler mellem Team 
Danmark og en kommune er på 4 år 

Himmelev Skole etablerede i skoleåret 2010/11 kommunens første 7. klasse for 
stalenter. I talentklasserne er der morgentræning 2 gange om ugen for eleverne, 

(BMX, bordtennis, 
ennis). 

Samarbejdsklubberne 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. 

Både udøvere fra ungdomsuddannelserne og 
talentklasserne tilbydes morgentræning. I Indeværende 
sæson har der været morgentræning i fodbold- og 

eret i dette projekt. For øvrige elever 
med godkendelse fra Team Danmark, har de haft mulighed 
for sammen med deres klub, at planlægge træningen. 

Derudover understøttes talentudviklingen og det sportslige niveau med midler fra 
lentudviklingspuljen, Puljen til prioriterede sportsgrene og Elitesportsaftalerne.  

Talentklasserne findes i alle de kommuner, der har en samarbejdsaftale med Team 

I talentklasserne er der planlagt træning i skoletiden, hvilket gør, at der er mulighed for 

Roskilde Kommune har talentklasser på Himmelev Skole. Der er en klasse på årgangene 
ttet 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 når der skal vælges blandt 
ansøgerne, men der er plad
eleverne kommer fra projektets prioriterede sportsgrene, og for dette skoleår er tallet 
65%. 
 
Fordelingen mellem drenge og piger er 
 
Dette er en fordeling, der for første gang har flere p
 

 

Daniel Weiss, fra 

talentklasserne og dansk 
seniormester cykelcross

 

koordinering og samarbejde med morgentrænere og forvaltning. Koordinatoren er også 

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 når der skal vælges blandt 
ansøgerne, men der er plads til elever fra andre idrætter. Det svinger mellem 60
eleverne kommer fra projektets prioriterede sportsgrene, og for dette skoleår er tallet 

Fordelingen mellem drenge og piger er 46/54. 

for første gang har flere piger end drenge. 

talentklasserne og dansk 
mester cykelcross 
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koordinering og samarbejde med morgentrænere og forvaltning. Koordinatoren er også 

Skolen har fået uddannet to af deres lærere som coaches, og de har to lektioner om ugen 

I talentklasserne vægtes de prioriterede sportsgrene højere når der skal vælges blandt 
s til elever fra andre idrætter. Det svinger mellem 60-70% at 

eleverne kommer fra projektets prioriterede sportsgrene, og for dette skoleår er tallet 

 



 

 
I fordelingen herunder ses oversigten over eleverne til de talentklasser vi har på 
Himmelev Skole. 
 
Samlet set er der udøvere fra 
 
 

Sportsgren 
(drenge og 

piger)
Badminton 

Basket 
Cykling 

Dans 
Fodbold 
Gokart 

Gymnastik 
Håndbold 
Ishockey 
Ridning 
Tennis 

I alt 8 + 11
 
 
Siden talentklasserne startede i 2010/11 har der været elever med følgende 
forskellige sportsbaggrund
 
Basketball, BMX, Bordtennis, Badminton, Cykling, Dans, Fodbold, Golf, Gokart, 
Ishockey, Kunstrulleskøjteløb, Motorsport, Ridning, Roning, Skydning, Svømning, 
Taekwondo, TeamGym, Tennis og Vandski.
 
 

Andrea Friis, talentklasserne og U16 
 

 

I fordelingen herunder ses oversigten over eleverne til de talentklasser vi har på 

Samlet set er der udøvere fra 10 forskellige sportsgrene. 

7.T 
(drenge og 

piger) 

8.T 
(drenge og 

piger) 

9.T 
(drenge og 

piger) 
 1+0  
 1+0  
  1+0 

0+1  0+1 
4+4 5+0 7+2 

  0+1 
  0+2 

2+5 1+3 2+7 
1+0   
0+1  0+2 
1+0 0+1  

8 + 11 8 + 4 10 + 15 

Siden talentklasserne startede i 2010/11 har der været elever med følgende 
sportsbaggrunde 

Basketball, BMX, Bordtennis, Badminton, Cykling, Dans, Fodbold, Golf, Gokart, 
Ishockey, Kunstrulleskøjteløb, Motorsport, Ridning, Roning, Skydning, Svømning, 
Taekwondo, TeamGym, Tennis og Vandski.   

 
Andrea Friis, talentklasserne og U16 landsholdet fodbold
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I fordelingen herunder ses oversigten over eleverne til de talentklasser vi har på 

I alt 
(drenge og 

piger) 
1 + 0 

 
1 + 0 
0 + 2 

16 + 6 
0 + 1 
0 + 2 

6 + 15 
1 + 0 
0 + 3 
1 + 1 

26 + 30 

Siden talentklasserne startede i 2010/11 har der været elever med følgende 21 

Basketball, BMX, Bordtennis, Badminton, Cykling, Dans, Fodbold, Golf, Gokart, Håndbold, 
Ishockey, Kunstrulleskøjteløb, Motorsport, Ridning, Roning, Skydning, Svømning, 

landsholdet fodbold 



 

Evaluering af talentklasserne
 
Hvert år evaluerer de elever, forældre og lærere, der er tilknyttet talentklasserne på 
Himmelev Skole, hvordan det er at gå i talentklassen.
 
Spørgsmålene tager udgangspunkt i tre områder:
 

• Det faglige 
• Trivsel 
• Det sportslige 

 
På baggrund af evalueringerne afholder Himmelev Skole og forvaltningen 
opfølgningsmøde, og internt afholder Himmelev Skole et møde med de enkelte teams på 
de tre årgange. 
 
 
 
 

 

 

Evaluering af talentklasserne 

Hvert år evaluerer de elever, forældre og lærere, der er tilknyttet talentklasserne på 
Himmelev Skole, hvordan det er at gå i talentklassen. 

Spørgsmålene tager udgangspunkt i tre områder: 

På baggrund af evalueringerne afholder Himmelev Skole og forvaltningen 
opfølgningsmøde, og internt afholder Himmelev Skole et møde med de enkelte teams på 

  
 

9

9

T
eam

 D
anm

ark P
rojektet i R

oskilde K
om

m
une 2018/19 

Hvert år evaluerer de elever, forældre og lærere, der er tilknyttet talentklasserne på 

På baggrund af evalueringerne afholder Himmelev Skole og forvaltningen et 
opfølgningsmøde, og internt afholder Himmelev Skole et møde med de enkelte teams på 



 

Morgentræning for talentklasserne 
 

I Team Danm
cheftrænere i håndbold og fodbold i form af Rasmus Svane og Per 

H. Jensen, som varetager morgentræningen for talentklasserne 
fra Himmelev Skole. Under morgentræningen er der tid til at 

træne de detaljer,
træning.
 
Morgentræning tager grundlæggende afsæt i forbundets ATK 
(alders relaterede træningskoncept), og der trænes på tværs 

af hold, køn og alder.
 

Rasmus Svane er træner for Roskilde Håndbolds 1. herrehol
anden division, mens Per H. Jensen er talentansvarlig tidligere i FC 

Roskilde og 
krav om uddannelsesniveau for morgentrænere.
 
I morgentræningen fokuseres der på at træne for at udvikle hver enkelt
 
På morgentræning for håndbold startes der med skadesforebyggende fysisk træning 
inspireret af Mats Mejdevi, som det svenske fodboldlandshold og Team Danmark bruger.
Mats Mejdevi er tidligere svensk landstræner i gymnastik, og har udviklet en fy
træningsform, som både styrker kroppen, men samtidig er skadesforebyggende. 
 
De elever, som ikke har morgentræning i fodbold og håndbold, træner almindelig 
basistræning hos FysioDanmark
specialforbund, hvis muligt, som udarbejder forslag til programmer, og hvilke 
muskelgrupper, der skal arbejdes med.
 
Det er muligt at lave individuelle
badminton, bordtennis og tennis haft dette. 
 
Kombinationen af god klubtræning kombineret med morgentræningen gør, at 
talenterne har nogle unikke muligheder for at udvikle sig.
 

 

Morgentræning for talentklasserne  

I Team Danmark projektet er der to meget vellidte og kompetente 
cheftrænere i håndbold og fodbold i form af Rasmus Svane og Per 

H. Jensen, som varetager morgentræningen for talentklasserne 
fra Himmelev Skole. Under morgentræningen er der tid til at 

træne de detaljer, der ikke altid er tid og rum til i den daglige 
træning. 
 
Morgentræning tager grundlæggende afsæt i forbundets ATK 
(alders relaterede træningskoncept), og der trænes på tværs 

af hold, køn og alder. 

Rasmus Svane er træner for Roskilde Håndbolds 1. herrehol
anden division, mens Per H. Jensen er talentansvarlig tidligere i FC 

 nu hos RB1906. Begge trænere lever op til Team Danmark 
om uddannelsesniveau for morgentrænere. 

I morgentræningen fokuseres der på at træne for at udvikle hver enkelt spiller.

På morgentræning for håndbold startes der med skadesforebyggende fysisk træning 
inspireret af Mats Mejdevi, som det svenske fodboldlandshold og Team Danmark bruger.
Mats Mejdevi er tidligere svensk landstræner i gymnastik, og har udviklet en fy
træningsform, som både styrker kroppen, men samtidig er skadesforebyggende. 

De elever, som ikke har morgentræning i fodbold og håndbold, træner almindelig 
basistræning hos FysioDanmark Roskilde. Det sker i samarbejde med deres respektive 
specialforbund, hvis muligt, som udarbejder forslag til programmer, og hvilke 
muskelgrupper, der skal arbejdes med.  

individuelle aftaler med morgentræning, således har både 
nton, bordtennis og tennis haft dette.  

Kombinationen af god klubtræning kombineret med morgentræningen gør, at 
talenterne har nogle unikke muligheder for at udvikle sig. 

FysioDanmark tager sig også af de elever, som er 
skadet i kortere og længere perioder. De kan, efter 
henvisning fra egen læge, lave deres 
genoptræning under morgentræningen. Der er 
elever fra andre sportsgrene end fodbold og 
håndbold, som arrangerer deres egen 
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ark projektet er der to meget vellidte og kompetente 
cheftrænere i håndbold og fodbold i form af Rasmus Svane og Per 

H. Jensen, som varetager morgentræningen for talentklasserne 
fra Himmelev Skole. Under morgentræningen er der tid til at 

der ikke altid er tid og rum til i den daglige 

Morgentræning tager grundlæggende afsæt i forbundets ATK 
(alders relaterede træningskoncept), og der trænes på tværs 

Rasmus Svane er træner for Roskilde Håndbolds 1. herrehold i 
anden division, mens Per H. Jensen er talentansvarlig tidligere i FC 

nu hos RB1906. Begge trænere lever op til Team Danmark 

spiller.  

På morgentræning for håndbold startes der med skadesforebyggende fysisk træning 
inspireret af Mats Mejdevi, som det svenske fodboldlandshold og Team Danmark bruger. 
Mats Mejdevi er tidligere svensk landstræner i gymnastik, og har udviklet en fysisk 
træningsform, som både styrker kroppen, men samtidig er skadesforebyggende.  

De elever, som ikke har morgentræning i fodbold og håndbold, træner almindelig 
Roskilde. Det sker i samarbejde med deres respektive 

specialforbund, hvis muligt, som udarbejder forslag til programmer, og hvilke 

aftaler med morgentræning, således har både 

Kombinationen af god klubtræning kombineret med morgentræningen gør, at 

 
FysioDanmark tager sig også af de elever, som er 

et i kortere og længere perioder. De kan, efter 
henvisning fra egen læge, lave deres 
genoptræning under morgentræningen. Der er 
elever fra andre sportsgrene end fodbold og 
håndbold, som arrangerer deres egen 



 

morgentræning. Dette sker for badminton
 
Der har været stor kontinuitet blandt de trænere der er tilknyttet, hvilket gavner den 
langsigtede udvikling. 
 
 
 
 

 
 

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.

 

morgentræning. Dette sker for badminton, cykling og tennis 

Der har været stor kontinuitet blandt de trænere der er tilknyttet, hvilket gavner den 

Gustav Nøhr, talentklasserne 

 

På Himmelev Skole har talentklasserne deres skolegang. 
fsat timer til, at den lærer, der er koordinator for 

talentklasserne, ligeså har to timer om ugen til at kunne have samtaler med elever fra 

Koordinatoren er blevet uddannet som coach, og til det kommende skoleår vil yderlige 
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. 
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Der har været stor kontinuitet blandt de trænere der er tilknyttet, hvilket gavner den 

 

fsat timer til, at den lærer, der er koordinator for 
talentklasserne, ligeså har to timer om ugen til at kunne have samtaler med elever fra 

Koordinatoren er blevet uddannet som coach, og til det kommende skoleår vil yderlige 

I det kommende skoleår, vil koordinatoren være uddannet som kostvejleder, hvilket har 



 

 

At gå i talentklasserne er også en 
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, 
uddannelse og sin sport. 
 

For de elever der fortsat satser på deres sport, har 

 
Historisk er erfaringen i projekte
et karakterpoint efter, når der sammenlignes med de øvrige parallelklasser på 
Himmelev Skole, men at elevernes faglige niveau løftes, så talentklasserne kun ligger 
0,1-0,3 karakterpoint efter i klassegennemsn

Projektet, ’en del af noget større’

Grundstenen for megen talentudvikling sker i det samarbejde som kommunerne har 
med Team Danmark. 
Team Danmark har ikke ressourcerne til at komme ud og favne så bredt, som det netop 
sker i dette samarbejde. 
 
Talentudvikling handler netop ikke om, at finde de få gode der på dette stadie af deres 
udvikling, ligner potentielle internationale topatleter.
 
Nej talentklasserne i kommunerne der samarbejder med Team Danmark favner langt 
bredere, og her er det indsatsen på nogle nøgleområder der er afgørende.
 

                                                
1https://pure.au.dk/ws/files/85958138/Idr_tstalenter_i_den_da
g_JCN_JEO_og_LSS_2015.pdf

 

 
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 

For de elever der fortsat satser på deres sport, har 
talentklasserne været vigtige år, hvor de er bedre rustet 

til at skabe balance i 
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.  

erfaringen i projektet, at eleverne i talentklasserne, typisk ligger 
et karakterpoint efter, når der sammenlignes med de øvrige parallelklasser på 
Himmelev Skole, men at elevernes faglige niveau løftes, så talentklasserne kun ligger 

0,3 karakterpoint efter i klassegennemsnit når de går ud af 9.klasse. 

Projektet, ’en del af noget større’ 

Grundstenen for megen talentudvikling sker i det samarbejde som kommunerne har 

Team Danmark har ikke ressourcerne til at komme ud og favne så bredt, som det netop 

Talentudvikling handler netop ikke om, at finde de få gode der på dette stadie af deres 
udvikling, ligner potentielle internationale topatleter. 

Nej talentklasserne i kommunerne der samarbejder med Team Danmark favner langt 
r er det indsatsen på nogle nøgleområder der er afgørende.

         
https://pure.au.dk/ws/files/85958138/Idr_tstalenter_i_den_danske_folkeskole_forpligtiget_p_udviklin

g_JCN_JEO_og_LSS_2015.pdf  

På Himmelev Skole 

løftes det faglige 
niveau i 

talentklasserne 
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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 

hvad den enkelte vil med sin 

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 
på dette område 

Himmelev skole er meget 
bevidst om deres rolle i 
projektet, således at det faglige 

t, at eleverne i talentklasserne, typisk ligger 
et karakterpoint efter, når der sammenlignes med de øvrige parallelklasser på 
Himmelev Skole, men at elevernes faglige niveau løftes, så talentklasserne kun ligger 

 

Grundstenen for megen talentudvikling sker i det samarbejde som kommunerne har 

Team Danmark har ikke ressourcerne til at komme ud og favne så bredt, som det netop 

Talentudvikling handler netop ikke om, at finde de få gode der på dette stadie af deres 

Nej talentklasserne i kommunerne der samarbejder med Team Danmark favner langt 
r er det indsatsen på nogle nøgleområder der er afgørende. 

nske_folkeskole_forpligtiget_p_udviklin



 

 
 
 

 
 
 
 
 
På landsplan er der omkring 
optaget i talentklasserne i de 24 kommuner Team Danmark samarbejder med.
 
Det er at gå langt mere i dybden end DBU, hvor der måske 
20-25 spillere til en U16 på fodboldlandsholdet.
 
Netop ved at arbejde med A
klubberne om de elever der går i talentklasserne, 
stille og roligt løftet, og hvor det er miljøet og ikke 
den enkelte elev der er i centrum.
 
 
 
 
 
Dette efterlever projektet så godt som muligt under de regler 
gælder i forhold til gældende lovgivning.
 
I talentklassen er der mange elever, for hvem de siger at det at gå i en talentklasse er en 
lettelse, da de i deres tidligere skoleklasser, ikke havde forståelse for hvorfor de gerne 
vil træne så meget som de gjorde.
 
Her er talentklasserne en vigtig brik, 
hvor sporten nok er vigtig, men skolegangen det vigtigste.
 

At klubben har 

et godt 

breddearbejde, 

for ud af 

bredden 

kommer der 

talenter

At der bliver 
stillet krav til 
uddannelses
krav på 

trænerne i 
samarbejds
klubberne

 

På landsplan er der omkring 300-500 fodbold- og håndboldspillere der hvert år bliver 
optaget i talentklasserne i de 24 kommuner Team Danmark samarbejder med.

Det er at gå langt mere i dybden end DBU, hvor der måske 
25 spillere til en U16 på fodboldlandsholdet. 

Netop ved at arbejde med A-D, bliver arbejdet med 
klubberne om de elever der går i talentklasserne, 
stille og roligt løftet, og hvor det er miljøet og ikke 
den enkelte elev der er i centrum. 

Dette efterlever projektet så godt som muligt under de regler 
gælder i forhold til gældende lovgivning. 

talentklassen er der mange elever, for hvem de siger at det at gå i en talentklasse er en 
lettelse, da de i deres tidligere skoleklasser, ikke havde forståelse for hvorfor de gerne 
vil træne så meget som de gjorde. 

Her er talentklasserne en vigtig brik, for at samle de elever og give dem et unikt tilbud, 
hvor sporten nok er vigtig, men skolegangen det vigtigste. 

At der bliver 
stillet krav til 
uddannelses-
krav på 

trænerne i 
samarbejds-
klubberne

At klubberne 
har 
handleplaner 
på forskellige 

områder der 
løbende 
evalueres

Miljøet er i 
centrum, ikke 
atleten

Projektet er en del af
meget bred 
talentudvikling, der 
favner langt mere end 
hvad de fleste er klar 
over. 
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der hvert år bliver 
optaget i talentklasserne i de 24 kommuner Team Danmark samarbejder med.  

er 

der 

talentklassen er der mange elever, for hvem de siger at det at gå i en talentklasse er en 
lettelse, da de i deres tidligere skoleklasser, ikke havde forståelse for hvorfor de gerne 

for at samle de elever og give dem et unikt tilbud, 

Miljøet er i 
centrum, ikke 
atleten

Projektet er en del af en 

talentudvikling, der 
favner langt mere end 
hvad de fleste er klar 



 

Roskilde Håndbold, U15 pokalvindere
 

 

Roskilde Håndbold, U15 pokalvindere 
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Morgentræning for udøverne fra ungdomsuddannelserne

Morgentræningen er etableret for fodbold og 
med ungdomsuddannelserne i kommunen.
 
Roskilde Katedralskole 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: 
- Roskilde Handelsskole 
- Himmelev Gymnasium 
- Roskilde Tekniske Skole 
- Roskilde Gymnasium 
- 10. klassecenter 
 
Eleverne, som deltager i morgentræningen, kommer fra disse uddannelsesinstitutioner.
 
I 2019 præciserede Roskilde Elite
morgentræning for ungdomsuddannelserne.
 
 

                                                
2 https://elitekommune.roskilde.dk/ungdomsuddannelse

 

Morgentræning for udøverne fra ungdomsuddannelserne 

Morgentræningen er etableret for fodbold og håndbold, og der er et godt samarbejde 
med ungdomsuddannelserne i kommunen. 

Roskilde Katedralskole er blevet uddannelsespartner med Team Danmark, og skolen har 
udpeget en vejleder, som er ansvarlig for de elever, der deltager i projektets 

Team Danmark projektet har ligeså samarbejde med:  

 

Eleverne, som deltager i morgentræningen, kommer fra disse uddannelsesinstitutioner.

præciserede Roskilde Elite- og Talentråd kriterierne 2for vores model for 
morgentræning for ungdomsuddannelserne. 

 

         
https://elitekommune.roskilde.dk/ungdomsuddannelse 
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håndbold, og der er et godt samarbejde 

Roskilde Katedralskole er blevet uddannelsespartner med Team Danmark, og skolen har 
udpeget en vejleder, som er ansvarlig for de elever, der deltager i projektets 

Eleverne, som deltager i morgentræningen, kommer fra disse uddannelsesinstitutioner. 

for vores model for 



 

Hvad er ATK 2.0? 

Et centralt omdrejningspunkt i projektet er talentudvikling, her er en af projektets 
opgaver at arbejde med at implement
 
Dette sker i henhold til Lov om eliteidræt.
 
Talentudvikling skal udvikles og foregå på en social og samfundsmæssig forsvarlig 
måde.  
ATK 2.0 er et opdateret aldersrelateret træningskoncept og er et vigtigt
med udviklingen i samfundet såvel som i sporten.
 
ATK 2.0, er næste skridt i at løfte kvaliteten af 
talentarbejdet yderligere. 
 
Tidligere handlede det især om at forudsige, hvem 
der bliver fremtidens stjerner, på baggrund af data 
fra fortiden.  
 
I ATK 2.0 er fokus flyttet over på det samlede miljø, 
som talenterne befinder sig i. Dette kombineret med 
anbefalingen af en model for sen specialisering 
harmonerer rigtigt fint med den danske model for 
eliteidræt med plads til det hele menneske.
 
 

                                                
3 https://teamdanmark.dk/media/1667/atk

 

Et centralt omdrejningspunkt i projektet er talentudvikling, her er en af projektets 
opgaver at arbejde med at implementere ATK 2.0 (Aldersrelateret Trænings Koncept)

Dette sker i henhold til Lov om eliteidræt. 

Talentudvikling skal udvikles og foregå på en social og samfundsmæssig forsvarlig 

ATK 2.0 er et opdateret aldersrelateret træningskoncept og er et vigtigt redskab til følge 
med udviklingen i samfundet såvel som i sporten. 

ATK 2.0, er næste skridt i at løfte kvaliteten af 
 

Tidligere handlede det især om at forudsige, hvem 
der bliver fremtidens stjerner, på baggrund af data 

I ATK 2.0 er fokus flyttet over på det samlede miljø, 
som talenterne befinder sig i. Dette kombineret med 

model for sen specialisering 
harmonerer rigtigt fint med den danske model for 
eliteidræt med plads til det hele menneske.  

 

         
https://teamdanmark.dk/media/1667/atk-20_low.pdf 

Med ATK 2.0 og 

værdisættet har 
Team Danmark 

redskabet til at lave 
forsvarlig 
talentudvikling, med 

fokus på de mange
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Et centralt omdrejningspunkt i projektet er talentudvikling, her er en af projektets 
ere ATK 2.0 (Aldersrelateret Trænings Koncept)3. 

Talentudvikling skal udvikles og foregå på en social og samfundsmæssig forsvarlig 

redskab til følge 

 

Med ATK 2.0 og 

værdisættet har 
Team Danmark 

redskabet til at lave 

talentudvikling, med 

fokus på de mange 
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Hvad er Team Danmarks værdisæt? 

Helhed 
Udvikling 
Samarbejde 
Engagement 
Trivsel 
 
Tilsammen danner det HUSET, som er en del af Team Danmarks værdisæt4 for  
talentudvikling. 
 
International forskning dokumenterer, at sammenhængende talentudviklingsstrategier 
og en klar rollefordeling mellem idrættens aktører er blandt de afgørende 
forudsætninger for, at et land kan præstere på højeste internationale seniorniveau inden 
for eliteidræt. 
Danmarks relativt beskedne geografiske udstrækning rummer dog samtidig gode 
muligheder for at etablere samarbejde mellem lokale, regionale og nationale 
talentudviklingsmiljøer. Tæt samarbejde og god dialog rummer en international 
konkurrencefordel, men det forudsætter samarbejde på alle niveauer med fokus på at 
udvikle talenterne mest muligt 
 

 
 
Værdisættet skal virke på flere niveauer: De overordnede idrætsorganisationer (Team 
Danmark og Danmarks Idrætsforbund) og elitekommunerne skal understøtte 
værdisættet og implementere det i deres respektive støtteordninger. Specialforbundene 
skal implementere det i deres talentudviklingsstrategier. Og de enkelte klubber skal 
forankre værdisættet og gøre det levende i den daglige praksis. 

Prioriterede sportsgrene og lokalt prioriterede sportsgrene 

Roskilde Kommune har i samarbejdet med Team Danmark og specialforbundet valgt de 
nuværende 6 prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene for perioden 2021-24.  

 

                                                 
4 https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1160/2017-04-18_talenthuset_-
_vaerdisaet_for_talentudvikling_i_dansk_idraet.pdf? 



 

Samarbejdsklubberne som er prioriterede:
 
Roskilde Boldklub 1906 
Roskilde BMX  
Roskilde Bordtennis 
Roskilde Cykle Ring 
Roskilde Håndbold 
Roskilde Roklub 
 
Samarbejdsklubberne som er lokalt prioriterede:
 
Roskilde Pigefodbold 
Roskilde TeamGym 
Roskilde Tennisklub 
 
For at en klub kan blive en prioriteret sportsgren, har Team Danmark følgende krav:
 

• At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklings 
miljø i sportsgrenen. 

 
• At der er et nationalt resultat/udviklingsperspektiv (kan føde talenter til et 

ungdomslandshold, TD

 
• Ved udgangen af 2017 er det en forudsætning for at være prioriteret sportsgren, 

at alle trænere, der v
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 for en 4
speciel fokus på nedenstående punkter:
 

• Samarbejdet mellem forbund, 
sportsgrene. 

 

 

amarbejdsklubberne som er prioriterede: 

Samarbejdsklubberne som er lokalt prioriterede: 

For at en klub kan blive en prioriteret sportsgren, har Team Danmark følgende krav:

At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklings 
miljø 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 
ruddannelsen.  

Team Danmark evaluerer i forbindelse med et OL deres fokusområder på en lang række 
parameter. I forhold til elitekommune samarbejdet for en 4-årig periode, så er der 
speciel fokus på nedenstående punkter: 

Samarbejdet mellem forbund, klubber og kommune i de prioriterede 
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For at en klub kan blive en prioriteret sportsgren, har Team Danmark følgende krav: 

At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklings 

At der er et nationalt resultat/udviklingsperspektiv (kan føde talenter til et 
årig periode.  

Ved udgangen af 2017 er det en forudsætning for at være prioriteret sportsgren, 
aretager den daglige træning af idrætsskoleeleverne (både i 

den idrætsspecifikke morgentræning og i klubben) som minimum har DIF 

 

Team Danmark evaluerer i forbindelse med et OL deres fokusområder på en lang række 
årig periode, så er der 

klubber og kommune i de prioriterede 



 

• Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.
 

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

• Partnerskaber mellem klubber (prioriterede 
sportsgrene) og idrætsskoler om bl.a. 
aldersrelateret træning og 
kombinationsansættelser
 
 

Olivia Bender, Gokartkører til m

 

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.  

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

Partnerskaber mellem klubber (prioriterede 
sportsgrene) og idrætsskoler om bl.a. 
aldersrelateret træning og 
kombinationsansættelser 

 
Olivia Bender, Gokartkører til morgentræning talentklasser

I talentklasserne er der 

elever fra andre end de 
prioriterede 

sportsgrene. Projektet 
er for de mange
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orgentræning talentklasser   

I talentklasserne er der 

elever fra andre end de 
prioriterede 

sportsgrene. Projektet 
er for de mange 



 

Kommentarer fra prioriterede sportsgrene

De 6 klubber, som er en del af de prioriterede sportsgrene, har herunder kommenteret 
på, hvad det har betydet for dem at være med i projektet.
 
Der er ikke kommentar fra de lokalt prioriterede sportsgrene, da de før
projektet med start fra 1. januar 2021.
  
Roskilde Håndbold 
Der skal ikke herske tvivl om, at det har utrolig stor betydning for Roskilde Håndbold at 
være prioriteret idrætsgren og en del af Roskilde Kommunes og Team Danmarks 
Eliteidrætsprojekt.  
 
Ud over den vigtige støtte bliver vi også til stadighed inspireret o
talentudviklingen, som er i en rivende udvikling i Roskilde Håndbold. 
 
Ud over mange udtagne spillere både i Håndbold Region Øst, men også i Dansk 
Håndboldforbund bl.a. med spillere på ungdomslandsholdene har vi også i vinter haft 
den glæde, at flere af vores dygtige U 17 spillere har haft deres debut på både 1. 
divisions herre- og dameholdene. Træningsmiljøet opkvalificeres hele tiden, både 
morgentræningen og klubtræningen.
 
Samarbejdet med Roskilde Kommune, Team Danmark og de andre eliteklu
vigtige faktorer i bestræbelserne på hele tiden at videreudvikle talentudviklingen og 
skabe et elitemiljø både på herre
 
 

 
 
Roning 
For Roskilde Roklub er det at være en prioriteret sportsgren i Roskilde af stor betydning 
for vores foreningsarbejde på flere planer. Samspillet mellem Roskilde Kommune, Dansk 
Forening for Rosport og Team Danmark er med til at vi som forening, kan skabe de
bedste forudsætninger og rammer for vores kaproer, men også for hele vores 
breddesatsning i ungdomsafdelingen. Sammenkoblingen mellem elite og bredde er et 
meget vigtigt fokusområde for roklubben, da det er en klar forudsætning for succes på 
alle niveauer i klubben. Noget som elitesportsaftalen også fokusere på.
 
Som kraftcenter i dansk roning, er samarbejdet med kommunen en forudsætning. Dansk 
Forening for Rosport bruger Kraftcenter Roskilde som inspiration over for de andre 

 

Kommentarer fra prioriterede sportsgrene 

De 6 klubber, som er en del af de prioriterede sportsgrene, har herunder kommenteret 
på, hvad det har betydet for dem at være med i projektet. 

Der er ikke kommentar fra de lokalt prioriterede sportsgrene, da de først er indtrådt i 
projektet med start fra 1. januar 2021. 

Der skal ikke herske tvivl om, at det har utrolig stor betydning for Roskilde Håndbold at 
være prioriteret idrætsgren og en del af Roskilde Kommunes og Team Danmarks 

Ud over den vigtige støtte bliver vi også til stadighed inspireret og udfordret i 
talentudviklingen, som er i en rivende udvikling i Roskilde Håndbold.  

Ud over mange udtagne spillere både i Håndbold Region Øst, men også i Dansk 
Håndboldforbund bl.a. med spillere på ungdomslandsholdene har vi også i vinter haft 

at flere af vores dygtige U 17 spillere har haft deres debut på både 1. 
og dameholdene. Træningsmiljøet opkvalificeres hele tiden, både 

morgentræningen og klubtræningen. 

Samarbejdet med Roskilde Kommune, Team Danmark og de andre eliteklu
vigtige faktorer i bestræbelserne på hele tiden at videreudvikle talentudviklingen og 
skabe et elitemiljø både på herre- og damesiden i Roskilde Håndbold. 

 

For Roskilde Roklub er det at være en prioriteret sportsgren i Roskilde af stor betydning 
for vores foreningsarbejde på flere planer. Samspillet mellem Roskilde Kommune, Dansk 
Forening for Rosport og Team Danmark er med til at vi som forening, kan skabe de
bedste forudsætninger og rammer for vores kaproer, men også for hele vores 
breddesatsning i ungdomsafdelingen. Sammenkoblingen mellem elite og bredde er et 
meget vigtigt fokusområde for roklubben, da det er en klar forudsætning for succes på 

i klubben. Noget som elitesportsaftalen også fokusere på. 

Som kraftcenter i dansk roning, er samarbejdet med kommunen en forudsætning. Dansk 
Forening for Rosport bruger Kraftcenter Roskilde som inspiration over for de andre 
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De 6 klubber, som er en del af de prioriterede sportsgrene, har herunder kommenteret 

st er indtrådt i 

Der skal ikke herske tvivl om, at det har utrolig stor betydning for Roskilde Håndbold at 
være prioriteret idrætsgren og en del af Roskilde Kommunes og Team Danmarks 

g udfordret i 

Ud over mange udtagne spillere både i Håndbold Region Øst, men også i Dansk 
Håndboldforbund bl.a. med spillere på ungdomslandsholdene har vi også i vinter haft 

at flere af vores dygtige U 17 spillere har haft deres debut på både 1. 
og dameholdene. Træningsmiljøet opkvalificeres hele tiden, både 

Samarbejdet med Roskilde Kommune, Team Danmark og de andre eliteklubber er 
vigtige faktorer i bestræbelserne på hele tiden at videreudvikle talentudviklingen og 

 

For Roskilde Roklub er det at være en prioriteret sportsgren i Roskilde af stor betydning 
for vores foreningsarbejde på flere planer. Samspillet mellem Roskilde Kommune, Dansk 
Forening for Rosport og Team Danmark er med til at vi som forening, kan skabe de 
bedste forudsætninger og rammer for vores kaproer, men også for hele vores 
breddesatsning i ungdomsafdelingen. Sammenkoblingen mellem elite og bredde er et 
meget vigtigt fokusområde for roklubben, da det er en klar forudsætning for succes på 

Som kraftcenter i dansk roning, er samarbejdet med kommunen en forudsætning. Dansk 
Forening for Rosport bruger Kraftcenter Roskilde som inspiration over for de andre 



 

kræftcentre i Danmark, hvilket
stærk talentudvikling, men også det at roklubben i høj grad arbejder tæt sammen med 
kommunen om udviklingen af vores roere, grundet det at klubben har status som 
prioriteret sportsgren. 
 
I 2021, hvor Joachim Sutton vandt bronzemedalje ved OL i Tokyo, var det kulminationen 
på en årelang satsning og samarbejdet mellem Roskilde Roklub og Roskilde Kommune. 
Det kontinuerlige samarbejde og vedholdenhed, har klart været med til at bane vejen for 
dette fantastiske resultat, hvilket har gjort at Roskilde Roklub for tredje OL i træk, har 
taget medalje. En præstation som kun meget få klubber i Danmark, uanset idræt, har 
kunne præsteret.  
 
Fremadrettet vil Roskilde Roklub sætte mere fokus på samarbejdet med sko
Roskilde. Gennem skolesamarbejdet og Dansk Forening for Rosports egen skolesatsning, 
vil klubben fortsætte den succes det allerede er blevet, med at få roning ind i 
idrætsundervisningen på skolerne.
 
Med anerkendelsen som prioriteret sportsgren og 
er det en faktor der er meget afgørende for at Roskilde Roklub kan videre udvikle de 
unge talenter. Det er med til at skabe de rigtige rammer for deres træning, og økonomisk 
sikre at de kan deltage sammen med andre roere
 

 
 
Fodbold 
Roskilde Boldklub sætter stor pris på samarbejdet med Roskilde Kommune og Team 
Danmark. 
 
Det betyder rigtig meget for os som klub at kunne tilbyde morgentræning til vores 
spillere. Det hjælper os i forhold til 
til at opfylde klubbens ambition om et godt udviklingsmiljø, hvor vi kan tilbyde vores 
spillere ekstra muligheder for at arbejde med sit talent.
 
Som klub synes vi, at det er vigtigt, at vores spillere
hverdag, dvs. skole, eliteidræt og privatliv, og at dette kan tilbydes i spillerens nærmiljø. 

 

kræftcentre i Danmark, hvilket i høj grad skyldes at Roskilde Roklub har skabt en utrolig 
stærk talentudvikling, men også det at roklubben i høj grad arbejder tæt sammen med 
kommunen om udviklingen af vores roere, grundet det at klubben har status som 

vor Joachim Sutton vandt bronzemedalje ved OL i Tokyo, var det kulminationen 
på en årelang satsning og samarbejdet mellem Roskilde Roklub og Roskilde Kommune. 
Det kontinuerlige samarbejde og vedholdenhed, har klart været med til at bane vejen for 

tastiske resultat, hvilket har gjort at Roskilde Roklub for tredje OL i træk, har 
taget medalje. En præstation som kun meget få klubber i Danmark, uanset idræt, har 

Fremadrettet vil Roskilde Roklub sætte mere fokus på samarbejdet med sko
Roskilde. Gennem skolesamarbejdet og Dansk Forening for Rosports egen skolesatsning, 
vil klubben fortsætte den succes det allerede er blevet, med at få roning ind i 
idrætsundervisningen på skolerne. 

Med anerkendelsen som prioriteret sportsgren og den økonomiske støtte det medfører, 
er det en faktor der er meget afgørende for at Roskilde Roklub kan videre udvikle de 
unge talenter. Det er med til at skabe de rigtige rammer for deres træning, og økonomisk 
sikre at de kan deltage sammen med andre roere fra Danmark på det høje niveau

Roskilde Boldklub sætter stor pris på samarbejdet med Roskilde Kommune og Team 

Det betyder rigtig meget for os som klub at kunne tilbyde morgentræning til vores 
spillere. Det hjælper os i forhold til udviklingen af den enkelte spiller, men også i forhold 
til at opfylde klubbens ambition om et godt udviklingsmiljø, hvor vi kan tilbyde vores 
spillere ekstra muligheder for at arbejde med sit talent. 

Som klub synes vi, at det er vigtigt, at vores spillere har en sammenhæng i deres 
hverdag, dvs. skole, eliteidræt og privatliv, og at dette kan tilbydes i spillerens nærmiljø. 

21

21

T
eam

 D
anm

ark P
rojektet i R

oskilde K
om

m
une 2018/19 

i høj grad skyldes at Roskilde Roklub har skabt en utrolig 
stærk talentudvikling, men også det at roklubben i høj grad arbejder tæt sammen med 
kommunen om udviklingen af vores roere, grundet det at klubben har status som 

vor Joachim Sutton vandt bronzemedalje ved OL i Tokyo, var det kulminationen 
på en årelang satsning og samarbejdet mellem Roskilde Roklub og Roskilde Kommune. 
Det kontinuerlige samarbejde og vedholdenhed, har klart været med til at bane vejen for 

tastiske resultat, hvilket har gjort at Roskilde Roklub for tredje OL i træk, har 
taget medalje. En præstation som kun meget få klubber i Danmark, uanset idræt, har 

Fremadrettet vil Roskilde Roklub sætte mere fokus på samarbejdet med skolerne i 
Roskilde. Gennem skolesamarbejdet og Dansk Forening for Rosports egen skolesatsning, 
vil klubben fortsætte den succes det allerede er blevet, med at få roning ind i 

den økonomiske støtte det medfører, 
er det en faktor der er meget afgørende for at Roskilde Roklub kan videre udvikle de 
unge talenter. Det er med til at skabe de rigtige rammer for deres træning, og økonomisk 

fra Danmark på det høje niveau. 

 

Roskilde Boldklub sætter stor pris på samarbejdet med Roskilde Kommune og Team 

Det betyder rigtig meget for os som klub at kunne tilbyde morgentræning til vores 
udviklingen af den enkelte spiller, men også i forhold 

til at opfylde klubbens ambition om et godt udviklingsmiljø, hvor vi kan tilbyde vores 

har en sammenhæng i deres 
hverdag, dvs. skole, eliteidræt og privatliv, og at dette kan tilbydes i spillerens nærmiljø. 



 

Så vi er meget tilfredse med det gode samarbejde, der er mellem Roskilde Boldklub, 
kommunen, Team Danmark klasserne på Himmelev Skole o
uddannelser i Roskilde.  
 
Når mulighederne er der, deltager vi også meget gerne i supplerende kurser for både 
trænere, ledere og spillere. 
 
Roskilde Boldklub ser frem til mange års samarbejde med Roskilde Kommune, 
Himmelev skole, ungdomsuddannelserne i Roskilde og Team Danmark.
 

 
BMX 
At være prioriteret idrætsgren har stor betydning for Roskilde BMX. Det at være en del 
projektet understøtter i stor udstrækning, at Roskilde BMX hele tiden udvikler sig. Selv 
efter en længere årrække i projektet, oplever Roskilde BMX fortsat en løbende ud
som understøtter en bæredygtig talentudvikling. 
 
Roskilde BMX har historisk set haft stor succes i forhold til at etablere en stor 
talentmasse. Udfordringen har primært været at etablere et miljø, som var attraktivt for 
de største ryttere. Det miljø er Roskilde BMX kraftigt i gang med at etablere, samtidig 
med at klubben fortsat udvikler en stor talentmasse.

 

Så vi er meget tilfredse med det gode samarbejde, der er mellem Roskilde Boldklub, 
kommunen, Team Danmark klasserne på Himmelev Skole og de videregående 

Når mulighederne er der, deltager vi også meget gerne i supplerende kurser for både 
trænere, ledere og spillere.  

Roskilde Boldklub ser frem til mange års samarbejde med Roskilde Kommune, 
uddannelserne i Roskilde og Team Danmark. 

At være prioriteret idrætsgren har stor betydning for Roskilde BMX. Det at være en del 
projektet understøtter i stor udstrækning, at Roskilde BMX hele tiden udvikler sig. Selv 
efter en længere årrække i projektet, oplever Roskilde BMX fortsat en løbende ud
som understøtter en bæredygtig talentudvikling.  

Roskilde BMX har historisk set haft stor succes i forhold til at etablere en stor 
talentmasse. Udfordringen har primært været at etablere et miljø, som var attraktivt for 

ljø er Roskilde BMX kraftigt i gang med at etablere, samtidig 
med at klubben fortsat udvikler en stor talentmasse. 
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Så vi er meget tilfredse med det gode samarbejde, der er mellem Roskilde Boldklub, 
g de videregående 

Når mulighederne er der, deltager vi også meget gerne i supplerende kurser for både 

Roskilde Boldklub ser frem til mange års samarbejde med Roskilde Kommune, 

 

At være prioriteret idrætsgren har stor betydning for Roskilde BMX. Det at være en del 
projektet understøtter i stor udstrækning, at Roskilde BMX hele tiden udvikler sig. Selv 
efter en længere årrække i projektet, oplever Roskilde BMX fortsat en løbende udvikling, 

Roskilde BMX har historisk set haft stor succes i forhold til at etablere en stor 
talentmasse. Udfordringen har primært været at etablere et miljø, som var attraktivt for 

ljø er Roskilde BMX kraftigt i gang med at etablere, samtidig 



 

 
 
 
 
Bordtennis 
"I Roskilde Bordtennis, BTK 61 er vi meget glade for være prioriteret idrætsgren i 
Roskilde Kommunes Team Danmark projekt.
  
Vi har været med siden starten i 2009, og deltagelsen i projektet har i høj grad været 
medvirkende til, at vi har kunnet udvikle og løfte Roskilde Bordtennis, BTK 61 på 
næsten alle parametre. 
  
I Roskilde Bordtennis, BTK 61 har vi brugt mange af de mulig
projektet, og vi har haft stort udbytte af det:
 

 
• Morgentræningen er en supergod mulighed for, at vores unge talenter kan få den 

ekstra opmærksomhed, som motiverer dem til at arbejde med og videreudvikle 
deres talent 

• Skolesamarbejdet betyder, at kendskabet til bordtennis udbredes til 
kommunens børn, og har givet os en markant større base af potentielle nye 
medlemmer 

• Supplerende trænerkurser giver vores trænere bedre muligheder for at udvikle 
deres kompetencer, dette medfører dels bedre
talenter, men er også en god støtte for trænerne, hvilket gør det nemmere at 
fastholde dem i klubben

• Gennem kost- og ernæringskurser har vores unge spillere og deres forældre fået 
en større forståelse for, at det kræver 
hvis man vil være eliteidrætsudøver, blandt andet hvor stor betydning kosten og 
ernæringen har 

  
Derudover betyder de jævnlige opfølgningsmøder og indrapporteringer, der indgår i 
projektet, at vi i Roskilde Bordten
arbejder målrettet på at optimere forholdene for de bedste af klubbens ungdomsspillere.
  

 

"I Roskilde Bordtennis, BTK 61 er vi meget glade for være prioriteret idrætsgren i 
Roskilde Kommunes Team Danmark projekt. 

Vi har været med siden starten i 2009, og deltagelsen i projektet har i høj grad været 
medvirkende til, at vi har kunnet udvikle og løfte Roskilde Bordtennis, BTK 61 på 

I Roskilde Bordtennis, BTK 61 har vi brugt mange af de muligheder, som tilbydes i 
projektet, og vi har haft stort udbytte af det: 

Morgentræningen er en supergod mulighed for, at vores unge talenter kan få den 
ekstra opmærksomhed, som motiverer dem til at arbejde med og videreudvikle 

betyder, at kendskabet til bordtennis udbredes til 
kommunens børn, og har givet os en markant større base af potentielle nye 

Supplerende trænerkurser giver vores trænere bedre muligheder for at udvikle 
deres kompetencer, dette medfører dels bedre kvalitet i træningen af vores unge 
talenter, men er også en god støtte for trænerne, hvilket gør det nemmere at 
fastholde dem i klubben 

og ernæringskurser har vores unge spillere og deres forældre fået 
en større forståelse for, at det kræver andet og mere end talent og hård træning, 
hvis man vil være eliteidrætsudøver, blandt andet hvor stor betydning kosten og 

Derudover betyder de jævnlige opfølgningsmøder og indrapporteringer, der indgår i 
projektet, at vi i Roskilde Bordtennis, BTK 61 konstant holder os fokuseret og hele tiden 
arbejder målrettet på at optimere forholdene for de bedste af klubbens ungdomsspillere.
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"I Roskilde Bordtennis, BTK 61 er vi meget glade for være prioriteret idrætsgren i 

Vi har været med siden starten i 2009, og deltagelsen i projektet har i høj grad været 
medvirkende til, at vi har kunnet udvikle og løfte Roskilde Bordtennis, BTK 61 på 

heder, som tilbydes i 

Morgentræningen er en supergod mulighed for, at vores unge talenter kan få den 
ekstra opmærksomhed, som motiverer dem til at arbejde med og videreudvikle 

betyder, at kendskabet til bordtennis udbredes til 
kommunens børn, og har givet os en markant større base af potentielle nye 

Supplerende trænerkurser giver vores trænere bedre muligheder for at udvikle 
kvalitet i træningen af vores unge 

talenter, men er også en god støtte for trænerne, hvilket gør det nemmere at 

og ernæringskurser har vores unge spillere og deres forældre fået 
andet og mere end talent og hård træning, 

hvis man vil være eliteidrætsudøver, blandt andet hvor stor betydning kosten og 

Derudover betyder de jævnlige opfølgningsmøder og indrapporteringer, der indgår i 
nis, BTK 61 konstant holder os fokuseret og hele tiden 

arbejder målrettet på at optimere forholdene for de bedste af klubbens ungdomsspillere. 



 

Vi glæder os meget til at fortsætte dette samarbejde med Roskilde Kommune og Team 
Danmark." 
 

 
Cykling 
For Roskilde Cykle ring betyder det utroligt meget at være med som 
prioteret sportsgren i det fælles samarbejde med Roskilde kommune og 
Team Danmark. 
  
Som prioteret idrætsklub i kommunen hjælper samarbejde os til at kunne 
tilbyde træning på højt niveau me
udøvere de bedste forudsætningen for at trives i et godt udviklingsmiljø 
hvor der både skal være plads til  uddannelse, sport og deres privatliv. En 
sådan mulighed ville vi ikke have hvis ikke kommunen og Team Danmar
støttede op om os som sportsgren.
  
Vi nyder også stor glæder af de forskellige kurser og temaaftener, som 
tilbydes os sammen med de resterende prio
mødes og erfaringsudveksle på tværs af sportsgrenene.
  
Roskilde Cykle Ring har gennem alle årerne udviklet talenter til  den danske 
cykle scene og hvis vi kigger på samtlige ryttere som i 2022 kører på pro 
tour niveau har 60 % af dem haft deres junior år i Roskilde Cykle Ring.
 

 

Vi glæder os meget til at fortsætte dette samarbejde med Roskilde Kommune og Team 

 

For Roskilde Cykle ring betyder det utroligt meget at være med som 
prioteret sportsgren i det fælles samarbejde med Roskilde kommune og 

Som prioteret idrætsklub i kommunen hjælper samarbejde os til at kunne 
tilbyde træning på højt niveau med dedikerede trænerer, så vi giver vores 
udøvere de bedste forudsætningen for at trives i et godt udviklingsmiljø 
hvor der både skal være plads til  uddannelse, sport og deres privatliv. En 
sådan mulighed ville vi ikke have hvis ikke kommunen og Team Danmar
støttede op om os som sportsgren. 

Vi nyder også stor glæder af de forskellige kurser og temaaftener, som 
tilbydes os sammen med de resterende prioriterede sportsgrene, hvor vi kan 
mødes og erfaringsudveksle på tværs af sportsgrenene. 

ing har gennem alle årerne udviklet talenter til  den danske 
cykle scene og hvis vi kigger på samtlige ryttere som i 2022 kører på pro 
tour niveau har 60 % af dem haft deres junior år i Roskilde Cykle Ring.
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Vi glæder os meget til at fortsætte dette samarbejde med Roskilde Kommune og Team 

 

For Roskilde Cykle ring betyder det utroligt meget at være med som 
prioteret sportsgren i det fælles samarbejde med Roskilde kommune og 

Som prioteret idrætsklub i kommunen hjælper samarbejde os til at kunne 
d dedikerede trænerer, så vi giver vores 

udøvere de bedste forudsætningen for at trives i et godt udviklingsmiljø 
hvor der både skal være plads til  uddannelse, sport og deres privatliv. En 
sådan mulighed ville vi ikke have hvis ikke kommunen og Team Danmark 

Vi nyder også stor glæder af de forskellige kurser og temaaftener, som 
terede sportsgrene, hvor vi kan 

ing har gennem alle årerne udviklet talenter til  den danske 
cykle scene og hvis vi kigger på samtlige ryttere som i 2022 kører på pro 
tour niveau har 60 % af dem haft deres junior år i Roskilde Cykle Ring. 



 

 
Roskilde Tennisklub 
Roskilde Tennis klub sætter stort pris på samarbejdet med kommunen omkring 
talentudviklingen. Herunder flere punkter, som vi har haft stor gavn af. 
 
1) Professionel sparring og workshops. Det var utrolig inspirerende at deltage i forløbet 
omkring talentstrategi, hvorfra flere strukturer stadig er i brug, og indsatser løbende 
bliver sat i søen.  
 
2) Mulighed for morgentræning har gjort, at vores talentfulde spiller har haft 
muligheden for at få mere kvalitet i deres træningsprogram i en balanceret hverdag m
skole og socialliv. Det har også betydet, at det har frigivet kapacitet om eftermiddagen til 
den kommende spirende gruppe. 
 
3) Økonomisk støtte. De 30.000 kr. vi har modtaget årligt, som lokalprioriteret 
idrætsgren har gjort, at vi kan støtte vores tal
sportsgren på eliteplan er en stor økonomisk investering for både spiller og klub.   
 
Samarbejdet med Roskilde kommune har hjulpet med at bane vejen for at spilleren samt 
klubben, kan komme tættere på sit fulde
opfylde kriterierne til at blive prioriteret idrætsgren i kommunen
 

 

Roskilde Tennis klub sætter stort pris på samarbejdet med kommunen omkring 
talentudviklingen. Herunder flere punkter, som vi har haft stor gavn af.  

1) Professionel sparring og workshops. Det var utrolig inspirerende at deltage i forløbet 
rategi, hvorfra flere strukturer stadig er i brug, og indsatser løbende 

2) Mulighed for morgentræning har gjort, at vores talentfulde spiller har haft 
muligheden for at få mere kvalitet i deres træningsprogram i en balanceret hverdag m
skole og socialliv. Det har også betydet, at det har frigivet kapacitet om eftermiddagen til 
den kommende spirende gruppe.  

3) Økonomisk støtte. De 30.000 kr. vi har modtaget årligt, som lokalprioriteret 
idrætsgren har gjort, at vi kan støtte vores talentfulde spillere i en højere grad, da vores 
sportsgren på eliteplan er en stor økonomisk investering for både spiller og klub.   

Samarbejdet med Roskilde kommune har hjulpet med at bane vejen for at spilleren samt 
klubben, kan komme tættere på sit fulde potentiale. Vores nuværende målsætning er at 
opfylde kriterierne til at blive prioriteret idrætsgren i kommunen. 
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Roskilde Tennis klub sætter stort pris på samarbejdet med kommunen omkring 
 

1) Professionel sparring og workshops. Det var utrolig inspirerende at deltage i forløbet 
rategi, hvorfra flere strukturer stadig er i brug, og indsatser løbende 

2) Mulighed for morgentræning har gjort, at vores talentfulde spiller har haft 
muligheden for at få mere kvalitet i deres træningsprogram i en balanceret hverdag med 
skole og socialliv. Det har også betydet, at det har frigivet kapacitet om eftermiddagen til 

3) Økonomisk støtte. De 30.000 kr. vi har modtaget årligt, som lokalprioriteret 
entfulde spillere i en højere grad, da vores 

sportsgren på eliteplan er en stor økonomisk investering for både spiller og klub.    

Samarbejdet med Roskilde kommune har hjulpet med at bane vejen for at spilleren samt 
potentiale. Vores nuværende målsætning er at 



 

 
Roskilde TeamGym 
 
Roskilde Pigefodbold 
"Vi blev lokalprioriteret sport fra d. 01.01.2021, og det oplevede vi som en stor 
anerkendelse af pigefodbolden i Roskilde og som klub. Vores ambition er at få DBU's 
ungdomslicens til næste år, og i det arbejde, hvor både ansøgning og drift er meget 
omfattende og krævende, er vi glade for den sparring, som vi får. Både i det løbende 
samarbejde med Elitesekretariatet og den ideudveksling der sker under møder med ETR 
og på kurser og workshops for de prioriterede sportsgrene.
 
Det økonomiske tilskud udgør et godt og nødvendigt bidrag, så vi kan gennemføre for 
eksempel trænerkurser og få ansat de rigtige tr
både forpligter og tilskynder os til at satse på talentarbejdet, men sideløbende holder vi 
også fokus på bredden og igangsætter løbende aktiviteter, som kan sikre vores 
"fødekanal". 
 
Vi er begyndt at samarbejde med
vores egne talentfulde ungdomsspillere fungerer som trænere under kyndig supervision 

 

"Vi blev lokalprioriteret sport fra d. 01.01.2021, og det oplevede vi som en stor 
pigefodbolden i Roskilde og som klub. Vores ambition er at få DBU's 

ungdomslicens til næste år, og i det arbejde, hvor både ansøgning og drift er meget 
omfattende og krævende, er vi glade for den sparring, som vi får. Både i det løbende 

esekretariatet og den ideudveksling der sker under møder med ETR 
og på kurser og workshops for de prioriterede sportsgrene. 

Det økonomiske tilskud udgør et godt og nødvendigt bidrag, så vi kan gennemføre for 
eksempel trænerkurser og få ansat de rigtige trænere. Det at være lokalprioriteret sport 
både forpligter og tilskynder os til at satse på talentarbejdet, men sideløbende holder vi 
også fokus på bredden og igangsætter løbende aktiviteter, som kan sikre vores 

Vi er begyndt at samarbejde med skoler og gennemføre Åben Skole-arrangementer, hvor 
vores egne talentfulde ungdomsspillere fungerer som trænere under kyndig supervision 
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"Vi blev lokalprioriteret sport fra d. 01.01.2021, og det oplevede vi som en stor 
pigefodbolden i Roskilde og som klub. Vores ambition er at få DBU's 

ungdomslicens til næste år, og i det arbejde, hvor både ansøgning og drift er meget 
omfattende og krævende, er vi glade for den sparring, som vi får. Både i det løbende 

esekretariatet og den ideudveksling der sker under møder med ETR 

Det økonomiske tilskud udgør et godt og nødvendigt bidrag, så vi kan gennemføre for 
ænere. Det at være lokalprioriteret sport 

både forpligter og tilskynder os til at satse på talentarbejdet, men sideløbende holder vi 
også fokus på bredden og igangsætter løbende aktiviteter, som kan sikre vores 

arrangementer, hvor 
vores egne talentfulde ungdomsspillere fungerer som trænere under kyndig supervision 



 

af vores sportschef. To af disse trænere deltager i er særligt uddannelsesforløb 
"Fremtidens trænere", som DBU afholde
en mere af vores ungtrænere i uddannelsen.
 
Sammenfattende kan vi konkludere, at det at være lokalprioriteret sport i høj grad er 
med til, at vi fokuserer og planlægger vores indsats, så den udvikler fra bredde
talent." 
 

 
 

 
 
 

 

af vores sportschef. To af disse trænere deltager i er særligt uddannelsesforløb 
"Fremtidens trænere", som DBU afholder for udvalgte ungtrænere. Herudover deltager 
en mere af vores ungtrænere i uddannelsen. 

Sammenfattende kan vi konkludere, at det at være lokalprioriteret sport i høj grad er 
med til, at vi fokuserer og planlægger vores indsats, så den udvikler fra bredde
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af vores sportschef. To af disse trænere deltager i er særligt uddannelsesforløb 
r for udvalgte ungtrænere. Herudover deltager 

Sammenfattende kan vi konkludere, at det at være lokalprioriteret sport i høj grad er 
med til, at vi fokuserer og planlægger vores indsats, så den udvikler fra bredde til 

 



 

Puljen til prioriterede sportsgrene
Der tildeles årligt en pulje på 500.000 kr. til de prioriterede sportsgrene, som er med i 
samarbejdsaftalen mellem Roskilde kommune og Team Danmark. Fordelingen sker ud 
fra kriterier, som rådet har godkendt. 
 
Elite- og Talentrådet har besluttet, at fra 20
en grundpulje, som alle modtager støtte fra, samt 3 definerede mål som klubben skal 
leve op til, og som hver vil udløse et beløb.
 
I 2021 ser fordelingen ud som herunder. 
 
Klub 
Roskilde BMX 
Roskilde Boldklub 
Roskilde Roklub 
Roskilde Cykle Ring 
Roskilde Håndbold 
Roskilde Bordtennis 
 
For de lokalt prioriterede samarbejdsklub, modtager de alle det samme beløb.
 
Klub 
Roskilde Pigefodbold 
Roskilde TeamGym 
Roskilde TeamGym 
 

Maria Johannesen, Roskilde Roklub og landsholdet
 

 

Puljen til prioriterede sportsgrene  
Der tildeles årligt en pulje på 500.000 kr. til de prioriterede sportsgrene, som er med i 
samarbejdsaftalen mellem Roskilde kommune og Team Danmark. Fordelingen sker ud 
fra kriterier, som rådet har godkendt.  

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 udløse et beløb. 

ser fordelingen ud som herunder.  

Tildelt 
69.440 kr. 
83.328 kr. 
83.328 kr. 
83.328 kr. 
83.328 kr. 
69.440 kr. 

For de lokalt prioriterede samarbejdsklub, modtager de alle det samme beløb.

Tildelt 
30.000 kr. 
30.000 kr. 
30.000 kr. 

 
 

 
Maria Johannesen, Roskilde Roklub og landsholdet 
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Der tildeles årligt en pulje på 500.000 kr. til de prioriterede sportsgrene, som er med i 
samarbejdsaftalen mellem Roskilde kommune og Team Danmark. Fordelingen sker ud 

18 vil der være en anden model, som er delt i 
en grundpulje, som alle modtager støtte fra, samt 3 definerede mål som klubben skal 

For de lokalt prioriterede samarbejdsklub, modtager de alle det samme beløb. 



 

Samarbejdsaftaler med specialforbund

Roskilde Elite- og Talentråd ønsker at indgå samarbejdsaftaler med de 
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 2021
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 Roskilde Boldklub 06 med 250.000 kr
til talentudvikling. 
 
Ligeså er Roskilde Pigefodbo
økonomien. 
 
Corona har skubbet møder og samarbejde, men det forventes at de kommer i gang 
ordentlig efter sommerferien.
 
 
Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Roskilde Kommune 
forhandlet om at lande en aftale. Knasten er at DHF 
har ønsket 11.000 kr. for de ydelser, de gerne vil 
bidrage med. 
 
Her har Roskilde Elite- og Talentråd ikke ønsket at 
betale for, se referat fra Elite
den 20/3 2017, punkt 125. 
 
Sammen med Roskilde Håndbold er der fundet en 
løsning, så DHF fremadrettet er en 
 
 
 
Den strategiske trekant 
 
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. 
 
 
 
På den måde er det talentudviklingsmiljøet der er i centrum, med de tre interessenter, 
klubben, Roskilde Kommune og specialforbundet.
 
Alle tre interessenter har en aktie i at udvikle talentudviklingsmiljøet og det er 
afgørende, at alle tre parter spiller aktivt ind, men hvor 
parter. 

                                                
5 http://elitekommune.roskilde.dk/dagsorden
talentraad-20-03-2017-kl-1730

 

Samarbejdsaftaler med specialforbund 

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 

og Talentråd har for perioden 2021-24 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. 

licens klub støttes Roskilde Boldklub 06 med 250.000 kr. om året fra forbundet 

Ligeså er Roskilde Pigefodbold ved at blive licensklub, her har DBU ikke defineret 

Corona har skubbet møder og samarbejde, men det forventes at de kommer i gang 
ordentlig efter sommerferien. 

Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Roskilde Kommune 
forhandlet om at lande en aftale. Knasten er at DHF 

for de ydelser, de gerne vil 

og Talentråd ikke ønsket at 
betale for, se referat fra Elite- og talentrådsmøde 

 

Sammen med Roskilde Håndbold er der fundet en 
løsning, så DHF fremadrettet er en samarbejdspartner.  

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 

lentudviklingsmiljøet der er i centrum, med de tre interessenter, 
klubben, Roskilde Kommune og specialforbundet. 

Alle tre interessenter har en aktie i at udvikle talentudviklingsmiljøet og det er 
afgørende, at alle tre parter spiller aktivt ind, men hvor det giver mening for alle tre 

         
http://elitekommune.roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/roskilde

1730 

Samarbejdsaftaler 
styrker talentmiljøet i 

klubberne, i tæt 
samarbejde med 

specialforbundet
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specialforbund, 
der har en prioriteret sportsgren repræsenteret i Team Danmark samarbejdsaftalen 

taler med Dansk 

Dansk Boldspils Union indgår ikke aftaler, men støtter i stedet de klubber, der er 

. om året fra forbundet 

ld ved at blive licensklub, her har DBU ikke defineret 

Corona har skubbet møder og samarbejde, men det forventes at de kommer i gang 

har 

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 

lentudviklingsmiljøet der er i centrum, med de tre interessenter, 

Alle tre interessenter har en aktie i at udvikle talentudviklingsmiljøet og det er 
det giver mening for alle tre 

referat/moeder/roskilde-elite-og-

Samarbejdsaftaler 
styrker talentmiljøet i 

klubberne, i tæt 
samarbejde med 

specialforbundet 



 

 
Ovenover trekanten, har Team Danmark sat rammerne for at udvikle inde i trekanten.
 
 
 
 
  

 
 

Theodor Storm, Roskilde Cykle Ring og DM vinder og tidligere elev talentklasserne
 

 

Ovenover trekanten, har Team Danmark sat rammerne for at udvikle inde i trekanten.

 
Theodor Storm, Roskilde Cykle Ring og DM vinder og tidligere elev talentklasserne

 

Klubben

Special-

forbund

Talentmi

ljø

Roskilde

kommu

ne

Team Danmark 
ATK model 
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Ovenover trekanten, har Team Danmark sat rammerne for at udvikle inde i trekanten. 

Theodor Storm, Roskilde Cykle Ring og DM vinder og tidligere elev talentklasserne 



 

Sportsligt niveau, prioriterede

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 
 
Klub Status Senior
Bordtennis Kvartfinalen Champions League
BMX 1 udøver
Cykling Ikke aktive
Fodbold Spiller 3
Håndbold 1. division damer og 1
Roning 4 roere er med i bruttotrupperne til 
Pigefodbold Danmarksserien
TeamGym Top8  
Tennis 1. div damer og 2.

 
Klub Status Ungdom
Bordtennis DM slutspil junior og medalje DM U21 mixed
BMX Medaljer 
Cykling Medaljer ved DM
Fodbold 2½ stjerne fra DBU 
Håndbold Flere spillere udtaget til U
Roning Klubben har udøvere med på alle U
Pigefodbold Ansøgt om at blive licensklub
TeamGym Na 
Tennis Flere spillere i top20 i 
 

Jakob Sardag, Roskilde BMX og OL kandidat
 

 
 
 
Prioriterede klubbers medlemstal

 

niveau, prioriterede og lokalt prioriterede sportsgrene  

Herunder ses det sportslige niveau for eliteafdelingerne i de klubber, som er en del af de 
 

Ungdom i dette tilfælde er fra alderen 0 – 18 år. 

Senior 
Kvartfinalen Champions League og dansk mester 
1 udøver kæmper om OL billet 
Ikke aktive 
Spiller 3. division (ligger til oprykning) 

division damer og 1. division herrer 
4 roere er med i bruttotrupperne til landsholdet 
Danmarksserien 

 
div damer og 2. div herrer 

 
 

Ungdom 
DM slutspil junior og medalje DM U21 mixed 
Medaljer ved Ungdoms DM 
Medaljer ved DM 
2½ stjerne fra DBU  
Flere spillere udtaget til U-landshold 
Klubben har udøvere med på alle U-landshold 
Ansøgt om at blive licensklub 

Flere spillere i top20 i ungdomsranglister 

 
Jakob Sardag, Roskilde BMX og OL kandidat 

 
 

Prioriterede klubbers medlemstal 
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Herunder ses det sportslige niveau for eliteafdelingerne i de klubber, som er en del af de 



 

Herunder ses udviklingen af medlemstal, for de 6 prioriterede sportsgrene, 
medlemmer i alt og for antal U18 medlemmer
 
En klubs medlemstal giver et billede på hvor godt et bredt arbejde der er i klubben. Om 
end mangel på faciliteter kan ’bremse’ en medlemsvækst.  
 
Siden 2012 er der kommet 25
samarbejdsklubberne. 
 
At klubberne i projektet gør det godt viser en opgørelse af 
seneste medlemstal, hvor flere af klubberne ligger højt i 
deres respektive specialforbund.
 
.  

 
 

 

 

Herunder ses udviklingen af medlemstal, for de 6 prioriterede sportsgrene, 
er i alt og for antal U18 medlemmer. 

En klubs medlemstal giver et billede på hvor godt et bredt arbejde der er i klubben. Om 
end mangel på faciliteter kan ’bremse’ en medlemsvækst.   

kommet 25% flere medlemmer i 

At klubberne i projektet gør det godt viser en opgørelse af 
seneste medlemstal, hvor flere af klubberne ligger højt i 
deres respektive specialforbund.  

 

 

Nogle af Danmarks 
største klubber i de 
respektive 
specialforbund, findes i 
Roskilde Kommune
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Herunder ses udviklingen af medlemstal, for de 6 prioriterede sportsgrene, 2012 både 

En klubs medlemstal giver et billede på hvor godt et bredt arbejde der er i klubben. Om 

Nogle af Danmarks 
største klubber i de 
respektive 
specialforbund, findes i 
Roskilde Kommune 
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På skolebænken 

En af indsatserne i den nye samarbejdsaftale, er at to gange om året er der fælles 
seminar for alle 9 klubber. 
 
Her er der forskellige temaer på, og første omhandlede Long Term Athlete Development 
modellen, som er grundstenen til Team Danm
Trænings Koncept). 
 
 
Temamøde 
I henhold til vedtægterne for Roskilde Elite
temamøde. 
Her afholdtes et temamøde med status på sportscollege.
 
 
Basalkurser ernæring 
Roskilde Elitekommune og Team Danmark afholder hvert år basalkurset i 
sportsernæring for sportstalenter og eliteidrætsudøvere samt trænere og forældre.
 
Formålet med kurset er at kvalificere elitesportsfolk til at sammensætte og indtage en 
kost, som lever op til anbefalingerne inden for elitesport. Målet er at give elitesportsfolk 
mulighed for at tilegne sig viden om sportsernæring og anvende denne viden i den 
daglige træning. 
 
I efteråret 2022 blev der afholdt to kurser, ét for talent
ét for de udøvere, der modtager midler fra Talentudviklingspuljen.
 
Trænersymposium 
Team Danmark afholder typisk to trænersymposium om året med afsæt i ATK 2.0
er der fri tilmelding og det er gratis at deltage.

                                                
6 https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1667/atk

 

En af indsatserne i den nye samarbejdsaftale, er at to gange om året er der fælles 
seminar for alle 9 klubber.  

Her er der forskellige temaer på, og første omhandlede Long Term Athlete Development 
modellen, som er grundstenen til Team Danmark og forbundnes ATK (Aldersrelateret 

I henhold til vedtægterne for Roskilde Elite- og Talentråd, skal der i 3. kvartal afholdes et 

s et temamøde med status på sportscollege.  

Roskilde Elitekommune og Team Danmark afholder hvert år basalkurset i 
sportsernæring for sportstalenter og eliteidrætsudøvere samt trænere og forældre.

Formålet med kurset er at kvalificere elitesportsfolk til at sammensætte og indtage en 
op til anbefalingerne inden for elitesport. Målet er at give elitesportsfolk 

mulighed for at tilegne sig viden om sportsernæring og anvende denne viden i den 

2 blev der afholdt to kurser, ét for talentklasserne på Himmelev 
ét for de udøvere, der modtager midler fra Talentudviklingspuljen. 

Team Danmark afholder typisk to trænersymposium om året med afsæt i ATK 2.0
er der fri tilmelding og det er gratis at deltage. 

         
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1667/atk-20_low.pdf? 
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En af indsatserne i den nye samarbejdsaftale, er at to gange om året er der fælles 

Her er der forskellige temaer på, og første omhandlede Long Term Athlete Development 
ark og forbundnes ATK (Aldersrelateret 

kvartal afholdes et 

Roskilde Elitekommune og Team Danmark afholder hvert år basalkurset i 
sportsernæring for sportstalenter og eliteidrætsudøvere samt trænere og forældre. 

Formålet med kurset er at kvalificere elitesportsfolk til at sammensætte og indtage en 
op til anbefalingerne inden for elitesport. Målet er at give elitesportsfolk 

mulighed for at tilegne sig viden om sportsernæring og anvende denne viden i den 

klasserne på Himmelev Skole og 

Team Danmark afholder typisk to trænersymposium om året med afsæt i ATK 2.06, her 



 

 
Idrætsmøde 
Ganske som Folkemødet på Bornholm er en vigtig base for at mødes og drøfte politik.
 
Idrætsmødet 7i Aalborg har lidt samme rolle i sportens verden. 
interessenter i sportens verden for at høre oplæg og debattere sporten.
 
Der kommer en ny dato efter
 
 
Vindermentalitet 
Sammen med Vindermentalitet, har forvaltningen og de seks prioriterede klubber 
arbejdet videre med forløb omkring Team Danmarks værdier, HUSET (Helhed, 
Udvikling, Samarbejde, Engagement, Trivsel)
 
Forløbene er afsluttede og i en ny 
samarbejdsaftale med Team Danmark 
2021-24, vil der igen være et samarbejde 
med dem. 
 
Vindermentalitet er blandt de firmaer som 
Team Danmark samarbejder med i deres 
sportspsykologiske netværk
 
 
  
 
 
 

Sportscollege 

 
Roskilde Elite og Talentrådet har arbejdet med Sportscollege, og løsningen hedder indtil 
videre at der afventes muligheden omkring en ny Idrætspark i Rådmandshaven.
 
Et sportscollege skal ikke drives af Roskilde Kommune, men med en samarbejdspartner.
 

                                                
7 https://www.xn--idrtsmdet-i3a5r.dk/om
8 https://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Vaerdisaet.aspx
9 https://teamdanmark.dk/traen-

 

 

Folkemødet på Bornholm er en vigtig base for at mødes og drøfte politik.

i Aalborg har lidt samme rolle i sportens verden. Her mødes de mange 
interessenter i sportens verden for at høre oplæg og debattere sporten. 

Der kommer en ny dato efter sommerferien 

Sammen med Vindermentalitet, har forvaltningen og de seks prioriterede klubber 
arbejdet videre med forløb omkring Team Danmarks værdier, HUSET (Helhed, 
Udvikling, Samarbejde, Engagement, Trivsel)8.  

afsluttede og i en ny 
samarbejdsaftale med Team Danmark 

24, vil der igen være et samarbejde 

Vindermentalitet er blandt de firmaer som 
Team Danmark samarbejder med i deres 
sportspsykologiske netværk9. 

alentrådet har arbejdet med Sportscollege, og løsningen hedder indtil 
videre at der afventes muligheden omkring en ny Idrætspark i Rådmandshaven.

Et sportscollege skal ikke drives af Roskilde Kommune, men med en samarbejdspartner.

         
i3a5r.dk/om-idraetsmodet/ 

https://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Vaerdisaet.aspx
-som-en-atlet/sportspsykologi/sportspsykologiske-netvaerk/
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Folkemødet på Bornholm er en vigtig base for at mødes og drøfte politik. 

Her mødes de mange 

Sammen med Vindermentalitet, har forvaltningen og de seks prioriterede klubber 
arbejdet videre med forløb omkring Team Danmarks værdier, HUSET (Helhed, 

alentrådet har arbejdet med Sportscollege, og løsningen hedder indtil 
videre at der afventes muligheden omkring en ny Idrætspark i Rådmandshaven. 

Et sportscollege skal ikke drives af Roskilde Kommune, men med en samarbejdspartner. 

https://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Vaerdisaet.aspx 
netvaerk/ 



 

Hos Roskilde Elite- og Talentråd
samarbejdspartnere såsom Roskilde Festival Højskole og Boligselskabet Sjælland.
 
Det har ikke afstedkommet nogen løsning, da både jura og økonomi ikke har muliggjort 
dette. 
 
Det er et fortsat indsatsom
 
 
 
 

Stephanie Grundsøe, OL kandidat skydning

 

  
 

 

Talentråd har afdækket forskellige muligheder med andre 
samarbejdspartnere såsom Roskilde Festival Højskole og Boligselskabet Sjælland.

Det har ikke afstedkommet nogen løsning, da både jura og økonomi ikke har muliggjort 

råde for Elite- og Talentrådet.  

Stephanie Grundsøe, OL kandidat skydning 
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har afdækket forskellige muligheder med andre 
samarbejdspartnere såsom Roskilde Festival Højskole og Boligselskabet Sjælland. 

Det har ikke afstedkommet nogen løsning, da både jura og økonomi ikke har muliggjort 

 



 

Elitesportsaftaler 

 
Elitesportsaftalerne er ikke en del af Team Danmark projektet, men 
med til at give mulighed for større fokus på elite
Roskilde kommune. Det er Kultur
godkender aftalerne, og Elite
administrerer dem. 
 
De nuværende aftaler er med FC Roskilde, Roskilde 
Bordtennis, Roskilde Håndbold
Roskilde Roklub og løber fra sommeren 2021 til sommeren 
2024. 
 
For FC Roskilde og Roskilde KFUM, gælder at der er to forhold der 
skal være opfyldt, før end klubbene kan modtage støtte. 
En klub skal være at finde i mindst 2. division
B) Begge klubber skal inden 31. december 2022 have fremlagt en 
samarbejdsmodel for Kultur
 
Aftalerne evalueres to gange årligt hvor både Roskilde Elite
Kultur- og Idrætsudvalg orienteres.
  
Nedenfor følger en gennemgang af de fire klubber, som har haft en elitesportsaftale i 
løbet af det sidste år. 
 
FC Roskilde 
 
Mens dette skrives, ligger FC Roskilde
oprykningsspillet. 
 
 

Roskilde Bordtennis

 
 

Roskilde Håndbold 
Dameholdet i 1. division sluttede som nr.
Holdet er i øst Danmark rangeret som den 5.
 
Herreholdet, spiller 1. division,
endnu en sæson i 1. division
 

DM guld for Roskilde 
Bordtennis 11 gange de 

 

Elitesportsaftalerne er ikke en del af Team Danmark projektet, men 
med til at give mulighed for større fokus på elite-idrætten i 

Det er Kultur- og Idrætsudvalget, som 
godkender aftalerne, og Elite- og talentrådet der 

De nuværende aftaler er med FC Roskilde, Roskilde 
Bordtennis, Roskilde Håndbold, Roskilde KFUM og 

oklub og løber fra sommeren 2021 til sommeren 

For FC Roskilde og Roskilde KFUM, gælder at der er to forhold der 
skal være opfyldt, før end klubbene kan modtage støtte.  

være at finde i mindst 2. division 
B) Begge klubber skal inden 31. december 2022 have fremlagt en skriftlig

smodel for Kultur- og Idrætsudvalget. 

Aftalerne evalueres to gange årligt hvor både Roskilde Elite- og Talentråd og Roskilde 
og Idrætsudvalg orienteres. 

Nedenfor følger en gennemgang af de fire klubber, som har haft en elitesportsaftale i 

, ligger FC Roskilde til oprykning i 3. division, hvor de fører 

Roskilde Bordtennis 
I holdturneringen har Roskilde Bordtennis været i DM 

finalen hver gang siden 2009, og vundet DM 12 gange. 
 
Roskilde Bordtennis spillede igen i år med i Champions 
League. Klubben nåede frem til kvartfinalen
 
 
 

 
 

 

division sluttede som nr. 4 i 1. division. 
anmark rangeret som den 5. bedste klub!  

division, og de var ude i slutspil for sikre 
division. 

 
 
Elitesports
aftaler løber 
typisk 3 år 

 
 

DM guld for Roskilde 
Bordtennis 11 gange de 

seneste 12 sæsoner 

38

38

T
eam

 D
anm

ark P
rojektet i R

oskilde K
om

m
une 2018/19 

er 

A) 

skriftlig 

og Talentråd og Roskilde 

Nedenfor følger en gennemgang af de fire klubber, som har haft en elitesportsaftale i 

til oprykning i 3. division, hvor de fører 

Bordtennis været i DM 
r gang siden 2009, og vundet DM 12 gange.  

Roskilde Bordtennis spillede igen i år med i Champions 
League. Klubben nåede frem til kvartfinalen. 

Elitesports - 
aftaler løber 
typisk 3 år  

Håndbold har 

mange talenter af 
egen avl på 
holdene 



 

Roskilde KFUM 
Klubben ligger i skrivende stund i nedrykningsslutspillet i 3.
 
 
 
 
 
 
Roskilde Roklub 
Klubben har i denne sæson haft to udøvere på seniorlandsholdet. Bastian Secher
Sutton og Marie Johannesen
 

 

 

Talentudviklingspuljen Sæson 2020/21

Talentudviklingspuljen støtter årligt sportstalenter, der repræsenterer en 
forening i Roskilde, som er medlem af Danmarks Idræts Forbund, samt er 
over 15 år.  
Puljen er på 400.000. 
 
Der var i alt 29 ansøgninger for samlet 
klubber 
 
28 støttebeviser for et samlet beløb på 40
 
 

 

skrivende stund i nedrykningsslutspillet i 3. division 

Klubben har i denne sæson haft to udøvere på seniorlandsholdet. Bastian Secher
Marie Johannesen. Oliver Tolstrup Christensen er på udviklingslandsholdet

Joakim Sutton var med til OL. 
 

 
 

 

 

Talentudviklingspuljen Sæson 2020/21 

Talentudviklingspuljen støtter årligt sportstalenter, der repræsenterer en 
forening i Roskilde, som er medlem af Danmarks Idræts Forbund, samt er 

ansøgninger for samlet 873.800 kr. fra 13 forskellige 

samlet beløb på 400.000 kr. er blevet uddelt. 

Roskilde Roklub har 
udøvere på alle 

ungdomslandshold. 
Alle opfostret i 
klubben. 
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Klubben har i denne sæson haft to udøvere på seniorlandsholdet. Bastian Secher, Joakim 
. Oliver Tolstrup Christensen er på udviklingslandsholdet 

.  
 

Talentudviklingspuljen støtter årligt sportstalenter, der repræsenterer en 
forening i Roskilde, som er medlem af Danmarks Idræts Forbund, samt er 

I alt har 29 udøvere fra 

14 forskellige klubber i 
Roskilde Kommune 

modtaget støtte. Der var 

søgt om støtte for 
884.500kr. Puljen er på 

400.000kr 

 



 

 
Udøver 
Isac Jacobsen 
Liva Addy Guldager Nielsen
Laura Uldahl Raunkjær 
Sille Kurylak 
Noah Tranum 
Silja Brage 
Anders Kortegaard 
Lærke Toft Ruby 
Sif Bramm 
Pernille Elm Jensen 
Roskilde Boldklub Eliteungdom
Jakob Sardag 
Daniel Weiss 
Henrik Pedersen 
Theodor Storm 
Årgang 2000-2006 drenge 
Årgang 2000-2006 piger 
Bertram Nyegaard 
Carl Nørlyng 
Hector Glud Hjorth 
Caroline Mathilde Munch 
Ingrid Bo Andersen 
Leander Kalizan 
Marie Skytte Hauberg Johansen
Oliver Tolstrup Christensen
Bastian Secher 
Nikolaj Rørholm Borch 

 

Klub 
ASK-Hedeland 

Liva Addy Guldager Nielsen Grønagergaard Sportsrideklub 
Hedeland Motorcrossklub 
IK Hellas 
JGI SWIM / A6 
JGI SWIM / A6 
JGI SWIM / A6 
JGI Swim / A6 
JGI SWIM / A6 
JGI SWIM / A6 

Roskilde Boldklub Eliteungdom RB 1906 
Roskilde BMX 
Roskilde Cykle Ring 
Roskilde Cykle Ring 
Roskilde Cykle Ring 

 Roskilde Håndbold 
Roskilde Håndbold 
Roskilde Mountainbike Klub 
Roskilde Mountainbike Klub 
Roskilde Mountainbike Klub 
Roskilde Roklub 
Roskilde Roklub 
Roskilde Roklub 

Marie Skytte Hauberg Johansen Roskilde Roklub 
Oliver Tolstrup Christensen Roskilde Roklub 

Roskilde Roklub 
Roskilde Sejlklub 
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Støttebeløb 
7.500 

15.000 
12.500 

7.500 
7.500 
7.500 

10.000 
10.000 
10.000 
15.000 
40.000 
25.000 
17.500 
17.500 
17.500 
20.000 
20.000 

5.000 
5.000 
5.000 

10.000 
15.000 
15.000 
20.000 
20.000 
25.000 
20.000 



 

Sociale medier 
 

Projektet er at finde på to platforme, nemlig 
 
Instagramprofilen for projektet går primært på skift mellem de udøvere der modtager 
støtte fra talentudviklingspuljen, mens 
projektet deles. 
 
Ligeså bliver klubbernes indsats fulgt på de sociale medier, da dette er en vigtig ind
forhold til eksponering af både den enkelte klub og projektet.
 
Følg os på 
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www.facebok.com/teamdanmarkprojektet

https://www.instagram.com/talent4000/

 

Projektet er at finde på to platforme, nemlig Instagram og Facebook. 

for projektet går primært på skift mellem de udøvere der modtager 
støtte fra talentudviklingspuljen, mens Facebook er her de forskellige historier fra 

Ligeså bliver klubbernes indsats fulgt på de sociale medier, da dette er en vigtig ind
forhold til eksponering af både den enkelte klub og projektet. 

 

Facebook

Instagram

www.facebok.com/teamdanmarkprojektet
 

https://www.instagram.com/talent4000/
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for projektet går primært på skift mellem de udøvere der modtager 
acebook er her de forskellige historier fra 

Ligeså bliver klubbernes indsats fulgt på de sociale medier, da dette er en vigtig indsats i 

 

 

www.facebok.com/teamdanmarkprojektet 

https://www.instagram.com/talent4000/ 


