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Notat: Ansøgningsskema med vejledning til klubbernes ansøgning om elitesportsaftaler med Roskilde Kommune
for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2021.

Vejledning til ansøgning:
Alle idrætsklubber kan ansøge om en elitesportsaftale, såfremt klubben er medlem af Roskilde Idræts Union,
hjemmehørende i Roskilde Kommune samt organiseret under et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.
Ansøger skal søge til et specifikt hold, udøver eller projekt. To eller flere klubber kan gå sammen om en fælles
ansøgning. Hvis der indgår klubber fra andre kommuner, skal disse have en kommunal medfinansiering.
For at komme i betragtning til indgåelse af elitesportsaftale vil ansøgere blive vurderet på følgende 4
bedømmelseskriterier:
1. Klubbens sportslige niveau.
2. Talentudvikling.
3. Folkelig opbakning gennem sportsoplevelser (klubben har opbakning lokalt og giver sportsoplevelser til
borgere i Roskilde Kommune).
4. Klubbens eksponering (på sociale medier, klubbens hjemmeside).
Ansøgningsfrist er torsdag den 25. januar kl. 12:00. Ansøgningsskema sendes til Kultur og Idræt:
kulturogidraet@roskilde.dk.
Ansøgningsskema
Klub:
Hvad søger I elitesportsaftale til? (Specifikt hold, udøver, projekt):
Såfremt to klubber søger sammen, skal angives informationer for begge klubber.
Beløb I søger
2018 (2.halvår)
2019
2020
2021 (1.halvår)
I alt
Egenfinansiering til projektet (samt angiv hvad midlerne skal bruges til)
2018 (2.halvår)
2019
2020
2021 (1.halvår)
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I alt
Klubbens omsætning
2013
2014
2015
2016
2017

Sportslige resultater for ansøgte område
2013
2014
2015
2016
2017
Medlemsudvikling på ungdomssiden (0-18 år)
2013
2014
2014
2016
2017

Målbare sportslige parametre - med udgangspunkt i det hold, udøver eller projekt, som der søges til.
Der skal angives, hvor klubben forventer at være sportsligt i perioden, men ligeså hvad der er
sportsligt acceptabelt?
Periode
Forventet
Acceptabelt
2018 (2.halvår)
2019 (1.halvår)
2019 (2.halvår)
2020 (1.halvår)
2020 (2.halvår)
2021 (1.halvår)
Folkelig opbakning: Hvordan vil I sikre oplevelser for borgerne i Roskilde kommune, her angiver
ansøgeren hvilke tiltag og events der vil være i den periode, som elitesportsaftalen løber?

Eksponering nuværende niveau
Facebook likes
Facebook reach (gns. seneste år fra 1/1 til dags
dato)
Instagram (antal følgere)
Youtube (antal følgere)
Twitter (antal følgere)
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Forventet eksponering
2018

2019

2020

2021

Facebook likes
Facebook reach (gns
seneste år)
Instagram (antal følgere)
Youtube (antal følgere)
Twitter (antal følgere)
Talentudvikling
Sportslige resultater for U15 og op. Ansøger bedes beskrive, der hvor klubben har leveret resultater,
der har været i top 16 i Danmark i DM sammenhæng. For individuelle sportsgrene, bedes angive
antal udøvere og sportsligt niveau.
2013
2014
2015
2016
2017
Talentudvikling: Hvilke indsatser vil blive igangsat, dette med afsæt i klubbens talentudviklingsstrategi? Her skal angives organisatoriske tiltag.
2018
2019
2020
2021
Organisations- og trænerudvikling: Hvilke indsatser vil der ske i klubben på dette område, specielt i
forhold til at klubben har trænere på diplomtrænerniveau?
2018
2019
2020
2021
Hvordan vil I sikre sammenhæng mellem klubbens talentudviklingsstrategi og det hold/projekt der
søges støtte til. Talenter falder ofte fra i transitionen fra ungdom til senior, hvilke tiltag har klubben i
forhold til dette?
2018
2019
2020
2021

