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Dette notat skal læses som en inspiration til EIA bestyrelsens ”strategi-dag”, med nogle baggrundsfaktorer,  

nogle konkrete analyser af nutidens udfordringer, nogle bud på fremtidsscenarier samt ikke mindst et oplæg 

til diskussion af, hvilke konkrete handlinger, der skal implementeres for at EIA/ESAA realiserer de ønskede 

mål fremadrettet. Målet er med notater er:  Short, sweet and to the point” 

Hvad er vores ”raison d'être”? 

• Fonden Eliteidræt Aarhus (EIA) – en løftestang for elite- og talentudviklingsarbejdet i Aarhus. 

EIA blev etableret i 2001, og formålet er, at 

• Løfte elitesporten i Aarhus Kommune til højt nationalt og internationalt niveau. 

• Videreudvikle arbejdet med at understøtte Team Danmark og specialforbundenes strategi for 

elitesporten. 

• Vejlede og yde økonomisk støtte til de klubber, som arbejder seriøst med at udvikle deres 

elitesportsudøvere med base i Aarhus. 

I tillæg til formålet kommer: 

• EIA etablerede i 2005 ESAA – Elite Sports Akademi Aarhus på baggrund af den kommunale satsning 

på talentområdet. 

• ESAA arbejder med at optimere rammerne indenfor skolegang og træning for talentudøvere i 

Aarhus. 

• EIA er en del af Aarhus Kommunes arbejde, der fortsat skal placere kommunen på det sportslige 

landkort 

. 

 

Udgangspunktet for diskussion er en strategisk kontekst: 

Hvad er EIA/ESAA´s langsigtede mål, og hvordan ønsker vi at realisere dem? 
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Historisk kontekst: 

Siden etableringen af Fonden EIA i 2001, er der løbet meget vand gennem åen, såvel samfundsmæssigt, 

idrætsmæssigt som talentudviklingsmæssigt – hvilket betyder, at vores initialbetingelser er ændrede, og 

dermed opstår spørgsmålet om formålet er tidssvarende. 

Den korte historie er: 

• Loven om eliteidrættens fremme fra 1984 er revideret – nye muligheder. 

o Har ændret rammebetingelserne for såvel dansk eliteidræt som lokalt. 

• Idrætten er i stor grad blevet professionaliseret. 

• Der er sket en øget polarisering mellem bredde og elite, såvel på økonomiske parametre som på 

kompetencedelen. 

• Der er en øget international konkurrence på såvel eliteidræt som talentudvikling, som medfører et 

øget ressourcebehov, hvis konkurrenceevnen skal opretholdes. 

o På resultatdelen 

o På støttefunktioner (trænere/eksperter) 

• Talentudvikling er i dag blevet en vigtig del af samfundsdebatten og talentudvikling foregår i den i 

en tidligere alder og med en øget fokus. 

o På dette områder er TD´s fokus også ændret. 

o Der er i langt større grad fokus på en helhedsorienteret talentudvikling, hvor opbygning af 

miljøer med fokus på sport, skole og life-skills går hånd i hånd. 

•  ESAA er blevet etableret (2005-6) – og ESAA er en del af et stærkt brand omkring Aarhusiansk Elite 

og talentudvikling.  

• Der er sket en kvantitativ udvikling af organisationen (EIA/ESAA) som har betydet at ”gearingen” 

mellem opgaver og ressourcer er fundamentalt ændret. 

o Ex ESAA har gennem 15 år udviklet sig fra at omhandle 45 udøvere på 2-3 

ungdomsuddannelser i 6 idrætter til at omfatte +450 udøvere fordelt på folkeskole, 

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og fordelt på 23 idrætsgrene. 

o Der er kommet administration af 2 kollegier til. 

 

• Der er gennem små 20 år opstået et øget behov for økonomiske ressourcer, og meget tyder på at 

denne udvikling fortsætter. Ressourceallokeringen mellem kommunale bidrag, private bidrag og 

egenbetaling er her et issue. 

o Det kommunale bidrag er ikke øget forholdsmæssigt i takt med udviklingen. 

o Det private bidrag er marginalt i den samledes omsætning, og i forhold til de oprindelige 

tanke er denne del også marginal. 

o Egenbetalingen deltager med et væsentligt bidrag – qua øget kvantitet, men der ligger en 

øget udfordring heri. (Social bias i talentudvikling) 

 

 

Med afsæt i den historiske udvikling og konkrete erfaringer fra dagligdagen kan opstilles en række 

pejlemærker til diskussion. Tanken bag nedenstående er ikke en ”rigtig eller forkert” tankegang – men 

snarere en tilgang byggende på overvejelser om ”lidt mere af” versus ”lidt mindre af”. 
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Mål, værdier og KPI´ere: 

Hvordan kan vi generelt arbejde med at: 

• Justere vores mål for at skabe en klarere retning. 

• Være skarpere på vores kernekompetence og vores ”komparative fordele” 

• Prioritere vores initiativer for at blive skarpere på, hvad vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre og 

hvornår. 

• Arbejde målrettet med vores kommunikation for at skabe en klarere retning og mere synlighed 

(eksternt og internt). 

• Fokusering på KPI´ere og opfølgning herpå. 

• Forblive proaktive med henblik på at forme fremtiden og fastholde forestillinger om hvad vi gerne 

vil med sporten i Aarhus (Vores sports-DNA) 

• Fokusere på vores strategi med henblik på at optimere vores ressourcer og tilføre nye. 

• Fastholde passionen for idrætten og et praktisk perspektiv ”street Wise” 

o Indebærer blandt andet at vi involverer os praktisk i sporten i Aarhus. 

Spørgsmål: Er der behov for en justering (præcisering) af vores langsigtede mål? 

Organisation: 

Hvordan videreudvikler og gearer vi vores organisation: 

• Er bestyrelsens rolle som den ønskes?  

• Er rollefordeling mellem EIA/ESAA som den ønskes? 

o Ledelse 

o Administration 

o STAFF 

• Er relationerne til centrale samarbejdspartnere, som den ønskes (TD, forbund, klubber) 

• Er snitfladen Fonden/Kommune som den ønskes fremadrettet (Costs/benefits) 

 

Ressourcer: 

Er det en ægte ambition, at ressourcerne øges? og hvordan? 

• Den kommunale del 

o Kan den politiske legitimitet øges? 

o Kan talent ”brandes” i en politisk kontekst (Aarhus City of Talent)? 

o Kan Talent/elite kobles sammen med event – eventuelt, at der tilflyder en procentsats til 

talent ved større events. (En model med ”træningskompensation”) 

 

 

Den Private del 

o Private fonde 

o Sponsorkoncept 

o Konsulent virksomhed 

▪ Skoleprojekter 

▪ Talentudviklingsopgaver 
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▪ Andet 

o Partnerskaber 

 

• Egenbetaling 

o Er det ønskeligt at hæve egenbetaling 

▪ Ex folkeskolebetaling 

o Fokus på ”social bias”  

▪ Fra fritidspas til talentpas? 

Eliteidræt: 

Hvad er vores rolle i eliteidrætten fremadrettet? 

FX: 

• Interaktion med TD 

o Hvordan, Hvad 

• Interaktion med Forbund 

o Hvordan, hvad 

▪ Kraftcentre? 

• Interaktion med eliteklubber 

o Hvordan, Hvad  

• Tildeling af fondsmidler –”passiv” versus aktiv støtte” 

• Branding 

• Andet 

Talentudvikling: 

Hvad er vores rolle i talentudviklingen fremadrettet? 

FX: 

• Interaktion med forbund 

• Interaktion med klubmiljøer 

• Samarbejde med uddannelsesinstitutioner (fx ESAA kids) 

• Arbejde med ”pipe-lines” for talentudvikling – børneprojekter/ATK projekter 

• Tilknytning af ressourcepersoner til de enkelt talentmiljøer. 

• Videreudvikling af ESAA konceptet 

• Træneruddannelse af talenttrænere 

 

 

Kommunikation/branding: 

Hvordan bliver EIA/ESAA´s virke mere synligt i lokalt og nationalt. 

EX 

• Story Telling  

• OL-projekter/VM projekter etc 
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• SoMe strategier 

• Eliteidræt / Talentudvikling som ”City Branding” 

• DM-festen 

Relationer: 

EX 

• Internationale projekter og relationer 

o Dual Career 

o Udvekslingsmodeller (træning, konkurrencer, uddannelses) 

o EU projekter 

• Talentudvikling / eliteidræt som tværkommunale projekter/ regionale projekter 

• Skole/uddannelsespartnere 

o Medfinansiering 

o Nye modeller  

o Nye partnerskaber 

• Netværk 

Faciliteter og Facilitetsudvikling: 

Hvilken rolle skal EIA/ESAA spille i udviklingen af faciliteter i Aarhus, og hvilke krav er der til dette område? 

FX 

• Træningsfaciliteter 

• Opvisningsfaciliteter 

• Talenternes hus 

• Regionalt elitesportscenter 

• Nationalt elitesportscenter 

• Trænerkontorer 

• Behandlingsfaciliteter 

• Geo-strategiske overvejelser 

o Nord/Syd/Vest  

o Befolkningsudvikling 
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Fremadrettet arbejde – forslag til proces: 

Med udgangspunkt i målsætninger arbejdes med følgende 3 elementer: Analyse – Fremtidig udvikling - 

Implementering 

Analyse af nutiden: 

Med afsæt vores virkelighed laves en SWOT-analyse. 

• Hvilke styrker er med til at sikre succes? 

• Hvilke styrker kan være med til at skabe yderligere fremdrift? 

• Hvilke svagheder begrænser vores mulighed for succes? 

• Hvilke svagheder er de mest afgørende? 

Fremtidig Udvikling 

Denne del handler om at definere fremtidige lokale, nationale og internationale udviklingstendenser i 

eliteidræt og talentudvikling – ”futurepacing” – der kan bidrage til en ambitiøs udvikling af elitesport og 

talentudvikling i Aarhus. 

 

 

På baggrund af analysen udvælges en række strategiske pejlemærker for en 4 årig periode. (2020 -2024 

olympisk cyklus) 

Implementering: 

Sidste del af processen er operationalisering af de strategiske pejlemærker. Der udarbejdes konkrete mål 

og handlinger for perioden 2020-24.  Herunder en tids- og handleplan for centrale målsætninger og en klar 

rolle- og ansvarsfordeling. 

 

Forarbejdet sættes i gang – og ligger klar til medio 2020. 
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