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Elite- og Talentrådet nedsatte på mødet den 14.september 2017 en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant
fra hver af de 6 klubber, der er med i Team Danmark Projektet; Henrik Mielke (Roskilde Cykle Ring), Allan Bentsen
(Roskilde Bordtennis), Anja Falk Riecke (Roskilde Roklub), Christian Juel Glem (FC Roskilde), Martin Gardezi Aggergaard (Roskilde BMX) og Lisbeth Klarskov (Roskilde Håndbold) samt Henning Hansen (repræsentant med en
elitemæssig baggrund). Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til kriterier for fordelingsnøgle for uddeling af midler
til de prioriterede sportsgrene og foreslår, at nedenstående tilskudsmodel skal gælde frem til den 31. december
2020, hvor den nuværende samarbejdsaftale mellem Roskilde kommune og Team Danmark udløber.
Nuværende model for uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene
Område
Talentudviklingsstrategi på klubbens hjemmeside med afsæt i ATK
Medaljer til ungdoms DM (fra U14), spillere udtaget til landshold eller været i landsdækkende pokalfinale
Aktiv diplomtræner i klubben
Medlemmer, fordelt procentvis.
I alt:

Beløb
125.000 kr.
125.000 kr.
125.000 kr.
125.000 kr.
500.000 kr.

Den nuværende model bygger på følgende kriterier, at hvis alle klubber lever op til et delområde, så deles de
125.000 kr. mellem de 6 klubber. Hvis kun 4 klubber har levet op til et delområde, så vil det være de 4 klubber, der
deler de 125.000 kr. Samtidig er fordelingen ud fra klubbernes medlemstal, som er indberettet til Danmarks Idræts
Forbund gældende for fordelingen af et delområde. Dvs. at hvis de 6 klubber samlet set har 2.000 medlemmer, så
deles de 125.000 kr. mellem klubberne i forhold til deres medlemstal, så har en klub 10 % af medlemmerne, så
modtager klubben kun 12.500 kr. Det giver stor forskel i fordelingen uden det nødvendigvis har betydningen for elite- og talentudviklingsarbejdet i klubben. Tilskudsmodellen er blevet vedtaget en gang om året, efter anbefaling til
Elite- og Talentrådet fra de deltagende klubber, som er med i Team Danmark aftalen.
Forslag til ny model for uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene
Arbejdsgruppens forslag til ny model for uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene begrundes i klubbernes
erfaringer med den nuværende model, som har vist en uhensigtsmæssig manglende fleksibilitet i forhold til klubbernes forskelligheder.
Arbejdsgruppen foreslår derfor en ny forenklet model, jf. nedenfor, som i højere grad kan imødekomme og understøtte klubbernes forskelligheder og sportslige mål.
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Område
Grundpulje:
Hver klub modtager 1/6 af 250.000 (6 klubber x 41.667 kr,)
Krav om 3 talentstrategimål til hver klub:
Opfyldelse af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber)
Der etableres en tilskudspulje med midler, der overføres fra de talentstrategimål,
der ikke er opfyldt. Denne pulje kan klubberne ansøge. Der vil kunne søges én
gang årligt til tiltag, som understøtter talentudviklingsstrategien for klubben.
I alt:

Økonomi
250.000 kr.
250.000 kr.

500.000 kr.

Grundpuljen fordeles ligeligt mellem de 6 klubber. Derudover afsættes der en pulje på 250.000 kr., som igen er fordelt ligeligt, men hvor hver klub har tre mål, med afsæt i deres talentstrategi, som de skal opfylde, for at få det fulde
beløb. De mål som ikke bliver indfriet, vil blive overført til en fælles pulje, som alle klubberne kan søge en gang om
året.
Arbejdsgruppen anbefaler, at forvaltningen aftaler talentstrategimål med klubberne OG fordeler midlerne. Forvaltningen foreslår dog, at forvaltningen er i dialog med klubber om talentstrategimål, men indstiller mål, samt årlig fordeling af eventuelle midler i fælles pulje til godkendelse i Elite- og Talentrådet.
Arbejdsgruppens forslag til ny model for uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene begrundes i klubbernes
erfaringer med den nuværende model, som har vist en uhensigtsmæssig manglende fleksibilitet i forhold til klubbernes forskelligheder. Arbejdsgruppen foreslår derfor en ny forenklet model, jf. ovenfor, som i højere grad kan
imødekomme og understøtte klubbernes forskelligheder og sportslige mål.
Arbejdsgruppen foreslår, at tilskudsmodellen skal gælde frem til den 31. december 2020, hvor den nuværende
samarbejdsaftale mellem Roskilde kommune og Team Danmark udløber. Det vil give klubberne en tryg ramme
med et fast grundbeløb og samtidig en mulighed for at arbejde målrettet med godkendte talentstrategier over en
længere periode.
Tidsplan/proces
Elite- og Talentrådet nedsatte på mødet den 14.september 2017 en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag
til ny model for fordeling af 500.000 kr. til de prioriterede sportsgrene.
Elite- og talentrådet behandler arbejdsgruppens forslag til fordeling af puljemidler den 30. november og anbefaler
model til godkendelse af Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med godkendelse af årsplanen 2018/2019.
Kultur- og Idrætsudvalget behandler årsplan 2018/2019 2. kvartal af 2018.
Økonomi
Der er årligt afsat 500.000 kr. puljemidler til fordeling mellem de prioriterede sportsgrene.

