
 

2019 september 

Indhold: Statuspunkter 1-5 

 

1. Eliteidræt Aarhus -EIA (Aarhus Kommune) (ØK1) 

 

Støttekoncept, herunder SATE-analyse (ØK 8) 

Gennem ansøgninger og via udarbejdelse af en Talent- og Elitevurdering (SATE), tildeles der 2 

gange årligt (maj/november) tilskud til primært kraftcenter aktiviteter. Dette gøres på bag-

grund af et støttekoncept, der består af to forskellige faser. Ansøgningerne behandles i Sports-

udvalget og indstilles derfra til bestyrelsen. Der er lavet et koncept med indførelse af skala-be-

dømmelse af de enkelte ansøgere. Der afholdes KC-møderne løbende med ansøgningsfeltet. 

Budget: 800 t.kr. 

 

DM Festen (ØK 12) 

DM Festen afholdes årligt for det forgangne år i første kvartal. Festen afholdes igen i 2020 i 

Hermans. Det er Aarhus Kommune, der er budgetansvarlige, men det er EIA, der i samarbejde 

med Sport- & Fritid samt Idrætssamvirket, afholder festen. Der er planlagt DM-fest 21/3-2020 

samt januar 2021. Anders Breinholt er vært igen. 

Budget: 750 t. kr. 

 

Team Danmark – TD (ØK 1) 

TD har været en del af EIA siden etableringen. TD understøtter EIA med et årligt tilskud. EIA 

er med som Elitekommune, på sammen måde som en række øvrige kommuner. Herunder også 

netværk og udviklingsfora. Der foreligger et udkast til forlængelse af samarbejdsaftalen mel-

lem TD og AK. Ny aftale skal træde i kraft 2020, evt. indeholdende et nyt afsnit om Innovati-

onscenter Aarhus (ICA - Tidl. NEC). EIA har udkastet med, som aftalt på bestyrelsesmøde. 

Tilskud: 175 t.kr. 

 

TD-rammen (ØK 11) 

Aarhus Kommune har en TD-ramme (75/25%), som benyttes når TD/Landsholdsaktiviteter le-

jer sig ind i Aarhus Kommunes faciliteter etc. Denne model blev etableret for at Specialforbun-

dene kunne træne i Aarhus Kommune. Der laves årligt et budget sammen med TD. 

Budgetramme:  1.300 t.kr. 

 

Aarhus Kommune, Sport & Fritidspolitik 

Hvert 4. år udvikler Sport & Fritid en sport- og fritidspolitik (LINK). Politikken er på flere måder 

en del af den retning og de muligheder, der kan supplere talentarbejdet. EIA og ESAA er bi-

dragsydere på sport & talentudvikling. 

Ambition: Aarhus skal være en del af NEC 

- Herunder arbejde for at udvikle Ceres Park og Arena 

Ambition: ESAA skal forsat arbejde Dual Carrer 

- Herunder udvikling af ESAA Kids og ESAA Young 

Budget: 0 

 

AU Elitesport samt Aarhus Universitet (ØK 3) 

EIA samarbejder med AU Elitesport samt Aarhus Universitet. Primære område er Dual Carrer 

og Aarhus Universitet er desuden samarbejdspartner omkring etableringen af et Innovations 

Center i Aarhus med fokus på forskningsdelen. AU Idræt er i gang med en udflytning fra fakul-

tetet på Dalgas Avenue til Uniparken. Der er ikke økonomiske støtte fra EIA til projektet.  

Budget: 0 

 

Elitenetværk (ØK 3) 

EIA samarbejder med de allerstørste eliteklubber. Det sker med henblik på at løse konkrete 

udfordringer, som studiepladser, bolig, job, netværk og talentudvikling. Den overordnede 

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/kultur-idraet-og-fritid/sports-og-fritidspolitik-2018-2021/


 

ramme for dette netværk er af uformel karakter. Der kan indkaldes løbende til formelle møder. 

Budget: 0 

  

2. Elitesports Akademi Aarhus - ESAA (ØK 2) 

Samarbejdsklubber, partnerskabsaftaler (ØK 9) 

ESAA indgår partnerskabsaftaler med de enkelte klubber og/eller specialforbund. Emner i afta-

lerne er bl.a. Morgentræning, trænere, faciliteter, udvikling etc. 

 

I-klasser, B & U ESAA-aftale (ØK 10) 

ESAA har en aftale med B & U omkring driften af ESAA-klasserne (I) i folkeskolen. 

 

U-klasser, brugerbetaling (ØK 2) 

ESAA har i samarbejde med de enkelte uddannelsesinstitutioner, ESAA-elever på skolerne. Her 

skal de enkelte medlemmer være en del af ESAA og hermed betale for aktiviteterne. 

 

Samarbejdsskoler / uddannelse 

ESAA samarbejder med de enkelte institutioner. Primært om drift og udvikling. 

 

Team Danmark 

ESAA samarbejder med TD i forbindelse med de strukturer der gør sig gældende på uddannel-

sesområdet for ungdomsuddannelser. 

ESAA Kids 

ESAA samarbejder med Rundhøjskolen omkring projektet. Rundhøjskolen finansierer projektet. 

ESAA fysioterapi (ØK 5.6) 

I samarbejde med Aarhus Håndbold har ESAA ændret behandlingskonceptet. 

3. AIF (Aarhus Idrætsfond) (ØK 3) 

EIA er repræsenteret i en del af bestyrelsen i Aarhus Idrætsfond sammen med Idrætssamvir-

ket og Royal Casino. AIF foretager sagsbehandling af ansøgningerne, ud fra given fundats og 

retningslinjer. AIF’s bestyrelse godkender. Ansøgningsfrist primo september. 

Budget: Resultat afhængigt af årsregnskab 

4. Oluf Nielsen Fonden (ØK 4) 

EIA varetager ONF og uddeler overskud løbende. Beløbet er afhængigt af rentesatsen. EIA fo-

retager sagsbehandling i Sportsudvalget ud fra given fundats og retningslinjer. Der udbetales 

typisk ESAA-stipendiater. EIA sagsbehandler og godkender. Pt. arbejdes der med at få ophæ-

vet ONF, det skal behandles i kommende erhvervsudvalgsmøde. 

Budget: 30 t.kr. 

5. Eliteidræt Aarhus (Fonden §17) (ØK 5.1) 

AASKO Kollegiet (ØK 5.2) 

AASKO-kollegiet er med sine 119 beboere (værelser samt lejligheder) hjemsted for mange af 

byens talent- og eliteudøvere. Alle værelser er på nuværende tidspunkt udlejede og kollegiet 

er attraktivt for unge sportstalenter. CF Møller er blevet bedt om at udarbejde et skitseforslag 

mhp. istandsættelse/tilbygning.  

ESAA-kollegiet (ØK 5.3) 

ESAA-Kollegiet på Atletion er beboet på de 27 værelser, samt 1 værelse reserveret til Sportens 

Hus. Alle 28 værelser er beboede. Faciliteterne er ved at være slidte og tænkes ind i en ny 

plan for hele TD-bygningen. 

 



 

TD Styrketræning (ØK 5.4) 

EIA driver TD styrketræningscenter med 800 medlemmer. TD har opgraderet deres indsats 

særligt på cardio-udstyr. 

Sportens Hus (ØK 5.5) 

EIA driver i samarbejde med foreninger, interesseorganisationer etc. Sportens Hus.  

Pt. er der ca. 20 medlemmer. 

EIA har en lejekontrakt med Aarhus Elite med lokalerefusion fra Aarhus Kommune. TD har op-

graderet og været med til at istandsætte en del af bygningen til bl.a. behandling- og kontorlo-

kaler.                            

Finansiering af alle sportsgrene (ØK 7) 

EIA udarbejder en særlig liste for hver enkelt sportsgren med overblik over den samlede finan-

siering, som den enkelte sportsgren modtager. 

  



 

2019 september 

Punkterne 6-15 er fokuspunkter for udvikling 

6. Special forbund - Nye samarbejdsformer 

Der vil blive øget fokus på nye samarbejdsformer og fora med specialforbundene. Som eksem-

pel kan nævnes samarbejdet med Badminton Danmark, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Sejl-

union, Dansk Basketball Forbund etc. Dette gøres bl.a. i forbindelse med aftalen mellem TD og 

AK.  

7. Kommunikation / formidling 

Der har været forskellige sondringer på området, men der er ikke etableret en tilfredsstillende 

form endnu. Eliteidræt Aarhus er nu på de sociale medier og påbegynder en langsom opbyg-

ning af nyhedsformidlingen.  

8. AASKO Kollegiet istandsættelse                                                                                                                    

For at opretholde en høj kvalitet for udøverne, udarbejdes der et skitseforslag fra CF Møller for 

at renovere kollegiet. Dele af de nuværende bygninger trænger til renovering indenfor en kort 

årrække. En renovering vil være med til at påvirke bomulighederne positivt for talent- og elite-

udøvere i Aarhus. Punktet er placeret i erhvervsudvalget.  

9. ICA - TD -> Faciliteter                                                                                                  

I samarbejde med Team Danmark er TD’s eksperter flyttet ind i Sportens Hus (TD-bygningen) 

med behandlerrum og kontorlokaler. Dette er første step mod et Innovations Center Aarhus i 

en ”fysisk” kontekst. Dertil er cardio-træningslokalet optimeret og flyttet til 1. sal i TD-bygnin-

gen. Næste fase omkring ICA er påbegyndt med fokus på Forskning og Innovation.               

10. TD-Centeret / Sportens Hus 2.0 

Der er i samarbejde med CF Møller udarbejdet en visionsskitse med henblik på udviklingen af 

TD-centeret. Dertil er der udarbejdet driftsforslag til at varetage TD-centeret fremtidigt under 

EIA. Projektet afventer den politiske behandling for hele Ceres Park.                                                                                                           

11. Ceres Park & Arena (Atletion/AGF A/S) 

Politisk bevågenhed på området samt udviklingsmuligheder, fremtid, udlicitering etc. Mange 

ting er i spil og det er vigtigt at deltage aktivt i påvirkningen af fremtidens matrikel. 

Arena 2020 er et skitseforslag, som EIA og IS står bag. Udspillet er rettet aktivt mod at løfte 

området. 

PWC har afholdt evalueringssamtaler med udvalgte aktører i og omkring Atletion med AGF som 

forpagter/driftsherre. Rapporten er færdiglavet med en tydelig kritik af forpagter. 

PWC har ligeledes foretaget en analyse af potentialer samt driftsmodeller for hele området. På 

den baggrund er Folkeparken opstået som etableret enhed for at udvikle bygninger, infrastruk-

tur etc. for området. EIA er ikke med i gruppen qua deres tætte relation med AK. 

12. Udvikling af talent- og Elitemulighederne i nord 

EIA arbejder med udvikling af faciliteter samt kollegiemuligheder i nord byen. Processen med 

udvikling af Kraftcenter-setuppet i Nord byen er påbegyndt. Første skridt er en workshop om 

talentudviklingens muligheder i nord. Workshoppen afholdes i efteråret 2019. 

13. Løfte omsætningen/indtægterne/sponsorkoncept 

Et naturligt fokus, for at få optimeret nuværende ressourcer og få vurderet muligheden for at 

få tilført ressourcer til konstruktiv påvirkning af udviklingspunkterne. 


