
                                                 

     

Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samar-
bejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed 
talentudvikling i Roskilde Kommune. 
 
Parterne som vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: 

• At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Roskilde Kom-
mune.  

• At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsud-
øvere. 

• At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, per-
sonligt såvel som socialt. 

• At der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling. 
• At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere. 
• At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eli-

teidrætsudøvere. 
 
er blevet enige om følgende: 
 

§ 1. Målsætninger 
 
Parterne er enige om følgende overordnede målsætninger:  

• Der stræbes efter at udvikle talentudviklingsmiljøer, etablere kraftcentre og/eller satel-
lit kraftcentre inden for bordtennis, orienteringsløb, roning, håndbold, basketball, cy-
kelsport og BMX i samarbejde med klubberne og specialforbundene i aftaleperioden. 

• Det aldersrelaterede træningskoncept skal implementeres i samarbejde med de respek-
tive specialforbund.  

• Der skal etableres en eller flere idrætsskoler i aftaleperioden i overensstemmelse med 
Team Danmarks koncept for idrætsskoler. 

• Der skal gennem et samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner sikres fleksible 
uddannelsesmuligheder, som muliggør, at den eliteaktive vil kunne forfølge sine 
sportslige mål samtidig med, at der kan tages en kompetencegivende uddannelse. 

• Der stiles imod etablering af lokale træningsmiljøer, hvor der er fokus på alsidig fysisk 
træning af talenterne, og hvor der så vidt muligt søges etableret samarbejde herom på 
tværs af idrætsgrenene. 

• Der stiles mod at yde en indsats for at skabe sportslig fremgang indenfor automobil-
sport og øvrige mindre idrætsgrene i aftaleperioden. 

• Der ydes en særlig indsats for at sikre efteruddannelse af trænerne i satsnings- og ud-
viklingsidrætsgrenene. 

 
 

 
§ 2. Organisation 

 
Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 
1. 
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Den overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten i Roskilde Kommune tilrettelægges i 
Kulturudvalget.  
 
Der etableres ultimo 2009 en enstrenget struktur for talentarbejdet og talentstøtten i Roskilde 
Kommune, som foreningen Elite Sport Roskilde og Roskilde Kommune vil udvikle. Reorga-
niseringen skal sikre en rød tråd i udvælgelsen og udviklingen af talenter/talentmiljøer i Ros-
kilde Kommune.  
 
Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Kulturudvalget, der har ansvaret for idræts-
området. Roskilde Kommune udpeger en elitekoordinator, som bliver Team Danmarks kon-
taktperson i det daglige samarbejde. 
 
Elitekoordinatoren deltager i Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager så vidt 
muligt i de regelmæssige møder. Elitekoordinatoren inviteres endvidere til at deltage i rele-
vante Team Danmark arrangementer mhp. at fremme netværksdannelse og kompetenceudvik-
ling.  
 
Roskilde Kommune afsætter i 2009 kr. 1.000.000, i 2010 kr. 1.664.000 og i 2011 kr.      
2.367.800 til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling i regi af denne samarbejdsaftale.  
 
Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoor-
dinatoren. 
 
 

§ 3. Idrætsskoler 
 
Roskilde Kommune etablerer en eller flere idrætsskoler i aftaleperioden. Heraf vil mindst én 
idrætsskole være i regi af folkeskolen. Idrætsskolen skal etableres, så eleverne tilbydes træ-
ning i overensstemmelse med Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept og dermed 
harmonerer med Team Danmarks koncept for idrætsskoler. 
 
Team Danmark bistår med rådgivning og vil i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund 
tilbyde relevant efteruddannelse af trænere og idrætslærere, der skal forestå den aldersrelate-
rede træning i idrætsskoleregi. 
 
Team Danmarks logo vil efter nærmere aftale kunne anvendes i markedsføringen af idræts-
skolerne.  
 
Der stiles imod at sikre brobygning mellem idrætsskolen og de stedlige idrætsklubber. Kom-
munens og idrætsskolens samarbejdsrelation med de lokale klubber fremgår af Team Dan-
marks koncept for idrætsskoler (bilag 2 - Konceptbeskrivelse: Idrætsskoler). 
 
Den første idrætsskole etableres i 2010. Udgangspunktet tages i 0. – 2. klasse med et generelt 
udvidet idrætstilbud i skoletiden. I det følgende skoleår udvides idrætstilbuddet til at gælde 0. 
– 3. klasse. Det udvidede idrætstilbud er udrullet når 0. - 6. klasse er inkluderet i ordningen.  
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På en folkeskole i Roskilde Kommune tages der derudover udgangspunkt i 7. – 9. klasse med 
udvidede morgentræningstilbud i samarbejde med lokale eliteklubber. Der stiles imod etable-
ring af idrætsspecifik aldersrelateret morgentræning for relevante aktive og relevante klubber i 
7.- 9. klasse i samarbejde med de lokale eliteklubber.  
 
 
 

§ 4. Ungdomsuddannelser 
 
Roskilde Kommune påtager sig at koordinere, at de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner 
muliggør fleksible uddannelsestilbud, som indebærer: 

• At eliteaktive vil kunne gennemføre 2-3 ugentlige morgen-træningspas inden den 
normale skolegang. 

• At der er koordination mellem de forskellige uddannelsesinstitutioners skemalægning, 
så der på tværs af uddannelsesinstitutionerne (herunder også idrætsskolerne) samt år-
gangene vil kunne etableres fælles træningstilbud for de eliteaktive. 

 
Kommunen påser og koordinerer, at uddannelsesinstitutionerne varetager den fornødne ud-
dannelsesvejledning, fleksible skemalægning, og at der i fornødent omfang tildeles ekstraun-
dervisning (efter fastlagte regler) som følge af deltagelse i stævner og træningslejre. 
 
Team Danmark bistår efter nærmere aftale med rådgivning ved planlægningen af de fleksible 
ungdomsuddannelser. 
 
Team Danmarks logo vil efter nærmere aftale kunne anvendes i forbindelse med markedsfø-
ringen af de aftalte fleksible ungdomsuddannelser.  
 
 

§ 5. Uddannelse af eliteaktive og talenter 
 
Team Danmark udbyder generelle indtægtsdækkede tilbud om uddannelse af eliteaktive og 
talenter. Der afholdes kurser efter nærmere aftale i: 
 

• Basal sportsernæring 
• Basal skadesforebyggelse og -skadesbehandling 
• Sportspsykologiske kurser 

 
Team Danmark stiler imod inden for aftaleperioden endvidere at kunne udbyde bl.a. idræts-
specifikke kurser samt videregående kurser inden for de forskellige ekspertområder.  
 
Roskilde Kommune vil som udgangspunkt skulle betale en kursusafgift, som modsvarer ud-
giften for at afholde kurserne. 
 
Roskilde Kommune vil i dialog og samarbejde med Team Danmark bistå ved planlægning 
samt med gennemførelsen af kursusaktiviteterne (annoncering, tilmelding samt kursusadmini-
stration). Ligesom kommunen gerne vil samarbejde omkring videreudvikling af diverse kur-
sus- og uddannelsesaktiviteter.  
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§ 6. Træneruddannelse 
 
Team Danmark bistår – i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund – kommunen ved at stil-
le stedlige uddannelses- og efteruddannelsestilbud til rådighed for trænere. Dette sker særligt 
med henblik på implementering af det aldersrelaterede træningskoncept.  
 
Roskilde Kommune tilskynder stedlige trænere til at tage de fornødne kompetencegivende 
uddannelsestilbud mhp. at kunne gennemføre aldersrelateret træning og instruktion efter prin-
cipperne i det aldersrelaterede træningskoncept. 
 
Det tilstræbes, at samtlige trænere i stedlige satsnings- og udviklingsidrætsgrene (jf. § 1) har 
gennemført den fornødne træneruddannelse i aftaleperioden. 
 

§ 7. Idrætsmedicin, testning, ernæringsvejledning, idrætspsykologi m.v. 
 
Det skal i 2009-2010 nærmere undersøges, om der i samarbejde med de stedlige eliteklubber 
vil kunne etableres idrætsmedicinsk servicetilbud for talenter og eliteaktive i aftaleperioden. 
Disse servicetilbud vil skulle finansieres lokalt for så vidt angår lokale eliteaktive og talenter, 
som ikke er støtteberettigede i Team Danmarks støttekoncept. 
 
Der stiles mod gennemførsel af systematisk fysioterapeutisk screening af talenter med ud-
gangspunkt i Team Danmarks model herfor i 2010. Formålet er tidligt i talenternes idrætskar-
riere at kunne igangsætte den fornødne profylaktiske træning. Team Danmark vil bistå med 
uddannelse af lokale fysioterapeuter.  
 
Team Danmark vil i fornødent omfang stræbe imod at bistå med fornøden efteruddannelse, 
netværkstilbud samt certificering af stedlige eksperter inden for sportsernæring, idrætspsyko-
logi m.v. 
 

§ 8. Alsidig fysisk træning 
 
Parterne stræber imod i aftaleperioden at etablere særskilte tilbud i alsidig fysisk træning for 
talenter på tværs af idrætsgrene. 
 
Team Danmark vil bistå med uddannelsestilbud, netværksdannelse samt certificering af sted-
lige fysiske trænere. De alsidige fysiske træningstilbud skal så vidt muligt etableres i tilknyt-
ning til eksisterende træningsmiljøer for at understøtte etableringen af elitære træningsmiljøer 
på tværs af idrætsgrene.  
 

§ 9. Faciliteter 
 
Kommunen stræber imod i sin overordnede fysiske planlægning at tilgodese udviklingen af 
passende faciliteter for idræt generelt i kommunen og specifikt at udvikle passende trænings-
faciliteter for eliteidræt i kommunen. Kommunen tilstræber i sin fysiske planlægning, at faci-
liteter så vidt muligt koncentreres inden for et afgrænset område. 
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Kommunen stiller de fornødne træningsfaciliteter og rekvisitter til rådighed for de aftalte 
satsningsidrætter.  
 
Roskilde Kommune stiler imod at tilgodese satsningsidrætsgrenene med optimerede trænings-
faciliteter i forbindelse med planerne for udvidelse af Roskilde Kongres- og Idrætscenter. 
 
Team Danmark bidrager efter nærmere aftale med råd og vejledning ved planlægning og pro-
jektering af nye idrætsfaciliteter. 
 
 

§ 10. Immaterielle rettigheder 
 
Det er væsentligt for parterne, at der gensidigt værnes om parternes immaterielle rettigheder. 
Parterne skal således i enhver henseende forsøge at værne om parternes brandværdi. 
 
Team Danmark vil som udgangspunkt være positivt indstillet over for, at Roskilde Kommune 
som led i sin markedsføring eller med henblik på at tiltrække investorer eller sponsorater an-
vender Team Danmarks navn eller logo.  
 
Det vil dog i hvert enkelt tilfælde specifikt skulle aftales med Team Danmark, såfremt Team 
Danmarks logo ønskes anvendt.  
 
Team Danmark vil af hensyn til sine egne sponsorer løbende sikre, at der værnes om disses 
branchesuverænitet m.v. ift. anvendelsen af Team Danmarks logo. Såfremt Team Danmark 
ikke sikres varetagelse af disse hensyn, vil Team Danmarks logo ikke kunne finde anvendel-
se.  
 

 
§ 11. Øvrige samarbejdsrelationer 

 
Team Danmark bistår efter nærmere aftale med rådgivning, kurser, inspirationsaftener m.v. 
inden for sportmarketing, sponsering eller andre relevante områder.  
 
Parterne søger i enhver henseende at holde hinanden orienteret om alle relevante informatio-
ner af betydning for udviklingen af den lokale eliteidræt. 
 

 
§ 12. Evaluering og genforhandling 

 
Ved udgangen af hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Roskilde Kommune, 
hvor nærværende samarbejdsaftale drøftes mhp. at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op 
til de gensidige forventninger. 
 
Ved udgangen af 2009 skal der nærmere aftales rammer for evalueringen af nærværende sam-
arbejdsaftale samt opstilles fælles målsætninger og succeskriterier mhp. effektmåling. 
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Ultimo 2011 igangsætter parterne en fælles evaluering af samarbejdsaftalen. 
Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende 
samarbejdsaftale. 
 
I efteråret 2012 tages samarbejdsaftalen op til revision mhp. en evt. fornyelse. 
 

 
§ 13. Ikrafttræden og udløb 

 
Samarbejdsaftalen træder i kraft 30. januar 2009 og udløber – med mindre andet aftales – 31. 
december 2012. 
 

 
Tiltrådt den 30. januar 2009 

 
 
_________________________ _________________________ 
 Carl Holst Poul Lindor Nielsen 
 Bestyrelsesformand Borgmester 
 Team Danmark Roskilde Kommune 
 
 
_________________________ _________________________ 
 Michael Andersen Gitte Kronbak Nielsen 
 Direktør Fritids- og Idrætschef 
 Team Danmark Roskilde Kommune 
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Bilag 1: Organisering af arbejdet med eliteidræt i Roskilde Kommune. 
 
I Roskilde Kommune nedsættes et eliteidrætssekretariat til at varetage Team Danmark elite-
kommunesamarbejdet. Der vil være 1½ ressourceperson ansat i eliteidrætssekretariatet, her-
under elitekoordinatoren. Sekretariatet vil ligge under Fritids- og Idrætsafdelingen. Se figur 1. 
Derudover vil idrætskonsulenten være tilknyttet Team Danmark-arbejdet i relevante sammen-
hænge. Kulturudvalget tilrettelægger den overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten i 
Roskilde Kommune.   
   
Eliteidrætssekretariatet vil varetage arbejdet i forhold til etablering og implementering af 
idrætsskoler samt udviklingen af satsidrætsgrene og udviklingsidrætsgrene. Eliteidrætssekre-
tariatet vil have kontakten til involverede interessenter, såsom kontakten til specialforbundene 
og Team Danmark.   
 
Elitekommunesamarbejdet vil udføres i tæt samarbejde med en styregruppe, som nedsættes til 
formålet. Under styregruppen vil der organiseres arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige 
områder. Roskilde Kommune forestiller sig, at styregruppen vil have repræsentanter fra Elite 
Sport Roskilde, Roskilde Idræts Union, kommende idrætsskoler, eliteidrætsklubber, uddan-
nelsesinstitutioner, erhvervsliv, øvrige forvaltninger, Team Danmark, specialforbund og andre 
eventuelle interessenter.  
 
Foreningen, Elite Sport Roskilde og Roskilde Kommune vil inden udgangen af 2009 etablere 
en enstrenget model for talentarbejdet og talentstøtten i Roskilde Kommune. Reorganiserin-
gen skal sikre en rød tråd i udvælgelsen og udviklingen af talenter/talentmiljøer i Roskilde 
Kommune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figur 1. Organisering af eliteidrætssekretariat i Roskilde Kommune 2009. 
 

Kultur-forvaltningen 
Direktør 

 

Fritids- og Idrætsafdelingen 
Afdelingschef 

Gitte Kronbak Nielsen 

Roskilde Badene 

Kildegården og Gråbrødre Skole 

Eliteidrætssekretariat  
1½ ressourceperson 
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Bilag 2: Konceptbeskrivelse – idrætsskoler i Roskilde Kommune. 
 
Roskilde Kommune vil oprette tre skoler i kommunen med generel udvidet idrætstilbud (0. – 
6. kl.) og en idrætsskole med idrætsspecifik tilbud for 7. – 9. klasse. Skolerne har opstart au-
gust 2010. Skolerne må gerne ligge i hver sin geografiske del af Kommunen, men det helt 
essentielle er, at de udvalgte skoler brænder for at være idrætsskoler og går 100 % ind for 
etableringen og derefter arbejdet som idrætsskole.  
 
Idrætsskoler baseret på generel aldersrelateret idræt 0. – 6. klasse:  
Roskildes udkast til model: 

� 3 skoler i Roskilde Kommune opretter 1 ekstra dobbeltlektion i idræt på 0. – 2. årgang 
på hvert spor, mest sandsynligt på 3 spor. Klasserne får i alt fire lektioner idræt om 
ugen.  

� Det generelle udvidede idrætstilbud udrulles over en 5årig periode, og er fuldt udrullet 
i august måned skoleåret 2014/15, hvor klasserne 0. – 6. klasse er inkluderet i ordnin-
gen. 

� Oversigt over den udrullede model: 3 idrætsskoler med 3 spor på hver årgang:  
 

År (kalen-
derår) 

Klasser/august skoleklasser Skoleår 

27 2010/2011 2010 0., 1., 2. kl.  
  

27 2010/2011 2011 0., 1., 2., 3. kl.  
36 2011/2012 
36 2011/2012 2012 0., 1., 2., 3., 4. kl. 
45 2012/2013 
45 2012/2013 2013 0., 1., 2., 3., 4. og 

5. kl. 54 2013/2014 
54 2013/2014 2014 0., 1., 2., 3., 4., 5., 

og 6. kl. 63 2014/2015  
UDRULLET 

2015 0., 1., 2., 3., 4., 5., 
6. kl. 

63 2015 
 

  
� Der stiles mod at trænere/idrætslærere gennemgår Team Danmarks uddannelsesforløb 

i aldersrelateret træning. 
 
 
 
 
Idrætsspecifikke idrætsklasser 7. – 9. klasse: 
 
Elitesportsklasserne i Roskilde Kommune er for elever med særlig talent for eliteidræt. Det 
betyder, at disse kommende elever bør opfylde en række opstillede sportslige krav for at få 
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plads på i en elitesportsklasse. Adgangskravene forventes at blive udarbejdet i samarbejde 
med Team Danmark. 
 
 
Roskildes udkast til model: 

� 1 skole i Roskilde Kommune har på 7. – 9. klassetrin en elitesportsklasse på hver år-
gang.  

� For at sikre at klassekvotienten i elitesportsklasserne er tilstrækkelig, overvejes et 
eventuelt samarbejde med nabokommuner.   

� Kvalificerede trænere, eks. fra kommunens relevante klubber, varetager morgentræ-
ning 2 gange ugentlig indenfor talenternes idrætsgren. 

� Kvalificeret træner varetager alsidig fysisk træning for eliteudøverne. Træningspasset 
tilgodeser talenternes individuelle udvikling. 

 
Aktiviteter/udkast til tidsplan Måned/år 

(forslag) 
Informationsmøde med skoler afholdes Forår 2009 
Skole udvælges til at have idrætsklasser i 7. – 9. kl. 
Informationsmateriale udarbejdes efterfølgende 

Maj 2009 

Informationsmøde for forældre og interesserede elever på udvalgt skole Nov. 2009 
Ansøgningsfrist Dec. 2009 
Ansøgningssvar Marts 2010 
Idrætsskole starter med første årgang elitesportselever August 2010 
 
Fleksible ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 
På sigt skal Roskilde oprette: 

- Fleksible ungdomsuddannelser  
- Fleksible videregående uddannelser 

 
Der skal arbejdes på en etablering af morgentræning i ungdomsuddannelsesregi.  
   
Der stiles mod at etablere et samarbejde med Roskilde Universitetscenter om 
fleksible videregående uddannelser.  
 
 
 
 
 
 
 


