
Eliteidræt Aarhus - Corona - status hos samarbejdspartnere 
1. Status på træning 
Trænes der nu? Hvornår forventes det (håb) det at starte? Andet? 

Aarhus 1900 Triathlon Vi forventer at opstarte begrænset elitetræning i overensstemmelse med 
gældende anbefalinger ang. smitte fra uge 19 
 

VIK Gymnastik Siden nedlukningen af vores træningsfaciliteter har vores elitegymnaster 
trænet i små grupper tre gange ugentlig. Derudover har de fået tilsendt 
træningsplaner for styrketræning og konditionstræning. Da de ikke har haft 
adgang til gymnastikredskaber udendørs, har flere af gymnasterne lånt 
redskaber fra hallen, som de så benytter hjemme. 
Vi har lavet en ”gradvis åbningsplan” hvor der er taget hensyn til vores 
eliteudøvere, som bliver de første der kommer ind. 
Jeg har i den forbindelse snakket med en læge fra Skejbys Covid afd. Som 
har givet os gode råd ift. Genåbning.  
Vi håber at vi efter d. 10 maj får lov til at lave en kontrolleret genåbning 
 

Kraftcenter Aarhus 
(sejlads) 

Vi har fuld gang i træningen pr uge 18. Dog under alle mulige Coronatiltag. 
 

Brydeklubben Thrott Der trænes alternativ styrke og konditionstræning, men ikke effektivt, da det 
skal foregå udendørs. Ingen brydetræning overhovedet 
 

Aarhus Tigers Træning blev indstillet for alle hold i Tigers, umiddelbart efter 
statsministerens pressemøde d. 11. marts 2020. Nedlukningen omfattede 
alle hold. Spillerne selvtræner og støttes online af trænerstab. 
Klubben håber naturligvis på en snarlig opstart – og meget gerne ved næste 
angivne milestone, dvs. umiddelbart efter 10. maj. Men, når det er sagt 
nærer vi ingen illusioner. Vi ved at football har et stort element af kontakt, 
og vil nok være en af de sidste udendørsidrætter der gives (helt) fri. 
Vi håber på en åbning - sandsynligvis med en række begrænsninger – på 
denne side af sommerferien, så må får lejlighed til at få trænet så tilpas 
meget, at vore medlemmer føler sig som en del af klubben igen. Det gælder 
alle hold, bredde, såvel som elite. 
På ligaplan har vi i DAFFs NL udvalg opsat 4 scenarier for igangsætning af 
ligaen. Det mest sandsynlige scenarie vil være turneringsstart i august, med 
de evt. tilskuerbegrænsninger, der måtte være en del af de nationale 
forholdsregler. Det vil betyde, at der spilles en stærkt afkortet turnering, 
med de sportslige og økonomiske konsekvenser et sådan scenarie måtte 
bringe med sig. 
 

Aarhus Bears / EBAA Pro 
B og U19 

Nej, alt er lukket ned. Når der åbnes for indendørsidrætten, giver det 
mening at genoptage den individuelle holdtræning, da den individuelle 
udvikling er en væsentlig parameter i talentudvikling. 
 

Århus Håndbold Der trænes ikke. Opstart forventes tidligst ultimo Juli. 
 



Bakken Bears Der trænes ikke og holdet er spredt for alle vinde. Såfremt der åbnes for 
indendørs idræt igen, kan de tilbageværende spillere træne og holde sig i 
gang, men reel holdtræning vil ikke genoptages først tidligt primo august. 
 

Aarhus United NEJ, ALLE SPILLERE ER HJEMSENDT FRA 12/3/20 – VI FORVENTER IKKE AT DE 
INDKALDES FØR 20/7 – KAN DER TRÆNES UNDER EN FORM FOR FORMAT 
INDEN OG ER DET TILLADT SAMTIDIGT MED AT MAN KAN FORBLIVE PÅ 
LØNKOMPENSATION, SÅ VIL DET VÆRE EN PRIOTET 
 

Århus Håndbold U19 Status på træning er, at der ikke trænes i ÅHu19.  Det betyder også det er 
svært at få overblik og udtaget den nye gruppe for årgang 2001/2002. 
Jeg tror ikke det er realistisk, at de kommer igang før ultimo juli primo 
august tidligst. 
 

Aarhus 1900 Atletik & 
Motion 

Der har igennem hele perioden foregået individuel træning efter 
programmer med de udfordringer der har været grundet manglende 
faciliteter. Vi har dog etableret 2 stk. udendørs styrketrænings faciliteter til 
vores elite og talentudøvere, hvor der er en begrænsning på max 3 personer 
pr facilitet og max 90 min pr træning. Derudover har vores bedste udøvere 
lejlighedsvis via TD haft mulighed for indendørs træning. Fra den 21 april er 
der startet udendørs træning på både CERES Park og Viby stadion i mindre 
grupper. På denne måde er vores elite og talenttræning rimelig godt i gang. 
 

Elite- og talentcenter 
Aarhus (badminton) 

Træningen på Elite- og Talentcentret samt ESAA morgentræning 
(badminton) har været lukket ned siden den 12/3. 
Vi har løbende formidlet råd og vejledning til spillerne samt gjort 
træningsprogrammer tilgængelige på Facebook. 
Ledende centertræner samt ESAA-koordinator har fungeret som de primære 
kontaktpersoner for spillerne i nedlukningsperioden og desuden gennemført 
perspektiverende samtaler med udvalgte spillere. 
Trænernetværket (klubber, center og ESAA morgentræning) har haft online 
mødeaktivitet for at diskutere og koordinere støtte og vejledning til 
spillerne. 
På foranledning af de nye retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter, der 
blev annonceret i sidste uge, har vi fra mandag den 27/4 organiseret 
udendørs træning. Et træningspas om dagen (man-fre) med vekslende 
indhold og trænerrotation. Træningen gennemføres iht 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger bl.a. med en gruppestørrelse på 
maks 10 personer. 
Vi afventer en udmelding fra regeringen og sundhedsmyndighederne om 
hvorvidt vi kan genoptage indendørs idrætsaktiviteter efter den 10/5. Hvis 
forbuddet løftes, er vi er klar til med kort varsel at genoptage træningen, 
men det bliver i første omgang med et reduceret program for at sikre en 
kontrolleret tilbagevenden til træning og dermed minimere skadesrisikoen 
for spillerne. 
Hvis forbuddet fastholdes, så væbner vi os med tålmodighed og sigter mod 
en genåbning af centret senest til august i forbindelse med starten på det 
nye skoleår. 
 



Aarhus 
Sportsdanserforening 

Der undervises/trænes online i stærkt reduceret omfang i klubregi. 
Herudover trænes der i et vist omfang hver for sig/privat.  
Foreningen starter klubtræning i det normale omfang og fysisk i vore lokaler, 
så snart myndighederne tillader dette.  
Vores medlemmers faglige udvikling påvirkes naturligvis negativt af de pt 
gældende undervisnings- og træningsvilkår   
 

Aarhus Judo Klub Vi har arrangeret udendørs fysisk træning, hvor vi naturligvis overholder 
anbefalingerne. Da vi er en nærkontaktsport, frygter vi, at vi først kan træne 
rigtigt efter sommerferien. 
 

ASV Volleyball Al boldtræning for vores ligahold er aflyst, da vi ikke har adgang til hallerne 
og vi er mere end 10 personer pr. hold.  
Styrketræning er opretholdt så vidt som muligt, på en alternativ måde, hvor 
spillerne er tildelt træningsprogrammer de skal udføre derhjemme. Vi er så 
småt startet med at lave udendørs styrketræning i mindre grupper - men 
dette er naturligvis stadig langt fra optimalt. 
Det betyder utroligt meget for os at kunne komme igang i hallerne og 
styrketræningslokalet igen. Vi er pre season og det er nu formen skal bygges 
op, så spillerne står stærkest muligt til sæsonstart, og vi kan undgå diverse 
skader. Der er forskellige stadier i løbet af en sæson ift hvornår man skal 
kunne præstere på hvilket niveau - det er alfa omega at vi snart kan starte 
træning, hvis vi skal kunne nå disse stadier. 
 

Just Dance Studios Trænes der nu? 
- Der trænes ganske spredt, flere af elite parrene, har lånt/lejet lokaler hvor 
de selv kan træne uden trænere. To gange om ugen mulighed for at de kan 
træne hos vores Chef Trænere, som stiller deres sal til rådighed, der kan dog 
kun være 4 par af gangen og det foregår sammen med zoom 
fjernundervisningen, så alle parene stilles lige. 
Hvornår forventes det (håb) det at starte? 
- ASAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Status på økonomi 
Regnskabsår? (Kalenderåret eller andet?) 
Hvordan forventes det at påvirke økonomien hos hhv eliten og talentudviklingen? Andet? 

Aarhus 1900 Triathlon Som udgangspunkt er økonomien uændret – det er dog uvist om dette kan 
ændre sig hvis foreningens bredde-træning holdes lukket i længere tid, da 
det i såfald vil betyde færre kontingent-indtægter, nedgang i medlemmer 
samt manglende tilgang af nye medlemmer. I såfald kunne det have den 
konsekvens at foreningens overlevelse afhænger af, at der nedjusteres i 
penge allokeret til elite/talent.  
 

VIK Gymnastik Det er pt svært at forudse de økonomiske konsekvenser. I VIK er søndagsræs 
lukket ned og netop denne aktivitet er medvirkende til at vi kan have ansat 
en professionel træner, at vores dygtigste gymnaster kan tilbydes ESAA 
morgentræning incl. Skoletilbud. 
I Team Gym Aarhus er nogle af de indtægtsgivende aktiviteter, som støtter 
eliten og konkurrenceafdelingen, desværre også lukket ned. 
Det kommer helt sikkert til at betyde at det bliver dyrere at være elite/talent 
gymnast i både VIK og TGA, altså kontingentstigning. 
Det kan muligvis også have betydning for den støtte klubben giver dem, når 
de deltager på landshold, i udenlands konkurrencer (når de engang 
genoptages). 
 

Kraftcenter Aarhus 
(sejlads) 

Vi arbejder indenfor de vedtagne budgetter. 
 

Brydeklubben Thrott Mange af klubbens indtægter kommer fra frivilligjobs i løbet af sommeren, 
ligeledes er flere sponsorforlængelser på hold 
 

Aarhus Tigers Tigers har et regnskabsår der følger kalenderåret. 
I det budget der er lagt for året 2020, opererer vi med et driftsoverskud på 
kr. 150.000, hvoraf en stor del er øremærket til låneafvikling i relation til 
Tigers klubhus byggeri. 
I forbindelse med Corona situationen, har Tigers bestyrelse set på 
konsekvenserne af en stærkt forkortet sæson og påvirkede aktiviteter. De 
budgetterede indtægter der berøres direkte er bla.: 
- Manglende kontingentindtægter (ikke fordi opkrævninger hos eksisterende 
medlemmer er påvirket endnu, men fordi vi ikke får nye medlemmer) 
- Manglende salgsindtægter ved kampe og træning (salg af mad, drikke, 
merchandise, støttemedlemskaber) 
- Mistede sponsorindtægter (vanskeligere at sandsynliggøre værdi og 
erhvervsliv også ramt af Corona) 
- Mistede eventindtægter (afholdelse af arrangementer for skoler, 
virksomheder, polterabends etc.) 
- Årlig fundraiser aflyst/udsat (Sponsorløb, der sidste år indbragte et stort 
beløb, er indtil videre udsat og kan måske gennemføres i efteråret. Dog kan 
et meget sammenpresset turneringsprogram få indflydelse på aktivitetens 
mulige gennemførelse. 
Klubbens faste udgifter er nogenlunde konstante, da lån i KommuneKredit 
(klubhus), forbrugsafgifter og alm. Vedligehold af bygning/lokaler er relativt 
konstante. 



Vi kender pt. Ikke konsekvenserne i forhold til specialforbund 
(spillerlicenser, holdgebyrer, dommeromkostninger mm.). I tilfælde af 
kortere turneringer, vil der sandsynligvis komme færre omkostninger til 
busser mm., ligesom varekøb og andre salgsrelaterede udgifter også vil blive 
lavere. Vi har også nedjusteret vort omkostningsbudget til udenlandske 
spillere markant. 
Der er ikke rigtigt hjælp at hente i de fleste af de nationale hjælpepakker, da 
der primært er tale om manglende potentielle indtægter, genereret gennem 
det frivillige arbejde vore medlemmer yder i klubben – og ikke en række 
udgifter, der kan dækkes ind. Derimod forventer vi, at der vil være mulighed 
for støtte gennem de ekstra 50 mill. Afsat i foreningsområdet. 
Alt i alt forventer Tigers, at vi netto kommer ud af 2020 året med et resultat, 
der er mindst kr. 100.000 dårligere end budgetteret og at vi formentlig 
realiserer et medlemstal, der er 20-25 færre end i 2019, pga. manglende 
mulighed for rekruttering. 
 

Aarhus Bears / EBAA Pro 
B og U19 

Der forventes en meget lille negativ indvirkning i resten af indeværende 
regnskabsår. Såfremt der ikke er mulighed for træning i august/september 
2020, vil der utvivlsomt være talenter, der vælger at være andre steder end 
Aarhus. Hvorfor flytte til Aarhus fra udlandet eller København, hvis man ikke 
kan træne? Vælger man så helt at spore om og starte ungdomsuddannelse 
tættere på hjemmet? Det kan betyde et stort kvalitetsskred, hvis der ikke er 
træning i 4-6-8-10 måneder. 
Det er tvivlsomt om Basketligaen overlever, hvis der ikke må komme 
tilskuere i efteråret 2020 – så vil der ikke være sponsorer, og dermed ingen 
indtægter. 
 

Århus Håndbold Igangværende regnskabsår afsluttes 30/6. påvirkes ikke af Corona. For det 
kommende er der stadig stor usikkerhed. Uvist hvornår ligaen kan 
genoptages ift. Afvikling med tilskuere. Usikkerhed om sponsorindtægter ( 
afklares i juni ) Deraf direkte afledt reduktion af omkostninger ( hovedsaligt 
lønninger) 
 

Bakken Bears Regnskabsår? (Kalenderåret eller andet?) 
1/7-30/6 
Hvordan forventes det at påvirke økonomien hos hhv eliten og 
talentudviklingen? Andet? 
Langt størstedelen af vores indtægter (90+%) udgøres af salg til 
samarbejdspartnere. Da de ikke har mulighed for at mødes til kampe eller 
netværksmøder, har vi ingen indtægt (som i SLET INGEN). Vi mister 
endvidere den vigtig tid på året, hvor vi kan fremvise produktet for 
potentielle sponsorer. 
Nedlukning koster dyrt i indeværende regnskabsår (vurderes til netto 
omkring 2,5 mio kr.). Men det er ingenting ift den omkostning, der er 
såfremt vi ikke kan gå i gang efter sommerferien. Så ligger vores liga – og 
vores klub – i ruiner. Det siger sig selv, at uden indtægtsgrundlag 
(transferindtægt og tv-indtægter = 0), så har vi ingen økonomi berettigelse. 
 



Aarhus United VI SLUTTER REGNSKAB ULTIMO JUNI. LIGE NU UDLIGNER 
LØNKOMPENSATIONEN NÆSTEN DET VI MISTER I INDTÆGTER, DOG ER DER 
NOGLE INDTÆGTSGIVENDE EVENTS VI IKKE KAN AFHOLDE. VI KOMMER UD 
MED ET UNDERSKUD FOR 19/20. 
FOKUS ER PÅ KRITISK MASSE IND I 20/21 SÆSONNEN OG DER KAN LIGGE 
KÆMPE UDFORDRINGER I FREMTIDEN 
 

Århus Håndbold U19 Eneste til økonomi er at U19 kan blive ramt, hvis de ikke får lov til at afholde 
ÅH-cup i august, hvor der plejer at være en fin økonomisk gevinst. 
 

Aarhus 1900 Atletik & 
Motion 

Økonomien er og bliver en klar udfordring! De forbundne kar er i den grad 
tydelig i denne Corona tid. Dette skyldes at en stor del af den økonomi er 
bruges til at drive Elite-og Talentarbejdet jo skabes via indtægter / overskud 
på arrangementer og i vores regi står vi til at tabe ganske betragtelige beløb 
på blandt andet et aflyst Skole OL-finale (125.000,-) Classic Car Race Børne 
løb, Udsat Marselisfestival(løbet) og mistede leje indtægter i vores nye 
facilitet Aarhus Atletik-og Løbeakademi (tidl. Marselisborghallen) op til 
200.000,- fra primo marts og frem til 10 maj. 
Så ja vi bliver økonomisk berørt på den korte, men i den grad på den lidt 
længere bane.   
 

Elite- og talentcenter 
Aarhus (badminton) 

De fleste af Badminton Danmark’s (BD) medarbejdere har været 
hjemsendt, helt eller delvist, med fuld løn siden den 12/3. Det gælder 
også trænere m.fl. på forbundets regionale træningscentre. 

BD har ansøgt om midlertidig lønkompensation for hjemsendte 
medarbejdere. 

Den foreløbige lukning af centret har ikke ført til væsentlige 
besparelser på driften, da budgettet primært består af faste udgifter 
(lønudgifter, halleje mm), men vi har dog kunnet spare lidt på indkøb 
af bolde. 

Elite- og talentcentret er delvist finansieret af spillernes egenbetaling, 
som opkræves halvårligt forud. Vi forbereder en delvis tilbagebetaling 
af denne (i alt ca. kr. 40000), hvis forbuddet mod indendørs 
idrætsaktiviteter fastholdes efter den 10/5. 

BD har endnu ikke det fulde overblik over hvad ’corona-krisen’ 
kommer til at betyde på indtægtssiden, men forventeligt vil der være 
en nedgang i sponsorindtægter samt reduceret indtjening i forbindelse 
med aflyste/udsatte turneringsaktiviteter. 

Uagtet den økonomiske usikkerhed, så forbereder vi os til den 
kommende sæson 2020-21 med forventning om et uændret 
aktivitetsniveau og dermed også budget, sammenlignet med 2019-20. 

Aarhus 
Sportsdanserforening 

Vi har kalenderåret som regnskabsår. 
Klubbens medlemskreds består udelukkende af elite/talent udøvere  
Vi ser endnu ikke udmeldelser med baggrund i Corona 



Vi forventer en kraftig negativ påvirkning af foreningens økonomi og dermed 
også for vores muligheder for at understøtte vores elitearbejde, udover den 
faste undervisning. 
Vi ser dog desværre ikke umiddelbart nogen muligheder for at afbøde den 
negative udvikling vha de pt lancerede hjælpepakker/kriterier.   
 

Aarhus Judo Klub Vi bliver ramt på den måde, at vi har udgifterne til en række aktiviteter, som 
desværre ikke gennemføres. Vi får således ikke megen gavn af den økonomi, 
vi har skabt til denne halvsæson. Vi har umiddelbart ikke det store 
indtægtstab. 
 

ASV Volleyball Regnskabsåret går fra 1. juli - 30. juni. Som det ser ud nu, er det derfor også 
to regnskabsår der bliver ramt af det nuværende scenarie indenfor sportens 
verden. 
Mindsteprisen for et ligahold ligger på 160.000kr, og her arbejdes med et 
skrabet budget. Det er sådan virkeligheden (stadig) ser ud for os.  
Vi har ingen spillere på kontrakt - de betaler alle et kontingent på 3000,- til 
trods for at de bruger 25timer+ på sporten. Resten finansieres via bredden 
og i høj grad via de tjanser vi har hos Aarhus Motion og AGF Fodbold.  
Vi mister rundt regnet 150.000,- fra tjanser (hvad beløbet bliver i kommende 
sæson, er jo svært at spå om). Hertil kommer entréindtægter for 
slutspilskampene, hvor der var budgetteret med medaljekampe (ca. 30.000). 
Ift kommende sæson, så bliver det unægteligt en endnu sværere opgave at 
finde sponsorer.   
 

Just Dance Studios Forsøger at appellerer til medlemmerne at de stadig skal betale kontingent, 
for ellers har vi ikke en klub efter Corona. Der er stadig faste udgifter der 
skal betales. De fleste forstår budskabet, men vi har medlemmer der har 
meldt sig ud, dels pga. deres egene økonomiske situation, men også 
utilfredse med at de ikke "får" helt det de syntes at de betaler for. Det er 
desværre forståeligt. 
Hvordan forventes det at påvirke økonomien hos hhv eliten og 
talentudviklingen? 
- Se ovenstående samt: Det er der samme for begge grupper, dog med den 
forskel at vi har et par (Team Danmark) der har fået dispensation fra DIF og 
må træne i klublokalet. Parret er udtaget til EM og VM.  
Andet? 
- 1. Visse par overvejer at stoppe, pga økonomi og at det ikke er muligt at 
træne på tilstrækkeligt stort gulv. 
- 2. Aktivitetstilskud? da der ikke er aktivitet i vores klublokaler, går vores 
aktivitetstilskud ned til næste år? Det kan vi godt frygte. 
 

 

 

 



3. Info om styrketræning 
Styrketræningen i Sportens Hus er pt lukket. Kun enkelte TD-udøvere kan efter aftale med TD træne. 
Eliteidræt Aarhus er naturligvis bevidst om de aftaler alle har indgået pt. Dette tages med i denne 
betragtning. 
Så snart der er mulighed for at åbne kommunikeres det ud. 

VIK Gymnastik Tak, der er nogle af gymnasterne som ser frem til at få mulighed for at 
komme i styrketræning igen 

Finn Beton Jensen Vi styrketræner udendørs ved Sejlsportscentret. 
 

Århus Håndbold Vi ser frem til genåbning, men kommer ikke til at bede spillere om at 
styrketræne, så længe de er under tilskudsordning. 
 

Aarhus United VI HAR STØRT ØNSKE OM AT KUNEN FÅ MULIGHED FOR I ET FORM FOR 
VINDUE AT FÅ ADGANG TIL STYRKETRÆNINGEN 
NATURLIGVIS UNDER DE TIL ENHVERTID GÆLDENDE REGLER OG 
ORDNINGER 
 

Århus Håndbold U19 Der er ingen adgang for nuværende til styrketræningsfaciliteter for U19 – de 
har fået programmer, hvor de kan træne alternativt. 
 

Aarhus 1900 Atletik & 
Motion 

Som tidligere nævnt har vi selv etableret to stk. udendørs 
styrketræningsfaciliteter med et max på 3 atleter ad gangen og max 90 min. 
Dette styres via booking hos cheftræneren. 
 

Aarhus 
Sportsdanserforening 

Kan i sagens natur pt kun ske privat og via relevante 
træningsprogrammer/øvelser udviklet målrettet mod dansere. 
 

Aarhus Judo Klub Nogle af vores ESAA-elever kan mangle styrketræningen, men har generelt 
fundet alternativer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Oversigt over hjælpepakker for foreninger 
Der er vedhæftet en vejlede ramme for muligheder pt. 

Aarhus 1900 Triathlon Tak for denne – vi er opmærksom på at søge relevant kompensation – send 
endelig nytilkomne muligheder videre. 
 

VIK Gymnastik Siden nedlukningen af vores træningsfaciliteter har vores elitegymnaster 
trænet i små grupper tre gange ugentlig. Derudover har de fået tilsendt 
træningsplaner for styrketræning og konditionstræning. Da de ikke har haft 
adgang til gymnastikredskaber udendørs, har flere af gymnasterne lånt 
redskaber fra hallen, som de så benytter hjemme. 
Vi har lavet en ”gradvis åbningsplan” hvor der er taget hensyn til vores 
eliteudøvere, som bliver de første der kommer ind. 
Jeg har i den forbindelse snakket med en læge fra Skejbys Covid afd. Som 
har givet os gode råd ift. Genåbning.  
Vi håber at vi efter d. 10 maj får lov til at lave en kontrolleret genåbning 

Finn Beton Jensen Sejlsportscentret er vel presset økonomisk, men ikke umiddelbart Elite og 
Talentcentret. 
 

Århus Håndbold Mange tak – vi er også hjulpet af egne organisationer. 
 

Bakken Bears Vi har søgt lønkompensation på spillertruppen, en del af staben og en del af 
administrationen. Det er den eneste hjælpepakke, der er relevant for os. 
 

Århus Håndhold U19 Ved ikke noget om hjælpepakker til forenigner (ÅH U19 er jo et 
holdfællesskab - VRI, HEI, AGF, Viby, Brabrand og Skovbakken) 
 

Aarhus 1900 Atletik & 
Motion 

Tak for denne oversigt, vi vil naturligvis søge om støtte de steder hvor der er 
mulighed, men oplever i udgangspunktet at det også her bliver ganske 
svært. 

 
Vi kan oplyse at vi nåede at afvikle vores årlige generalforsamling lige inden 
vi alle blev lukket ned. 
 

Aarhus Judo Klub Perfekt - tak ! 
 

Just Dance Studios kasseren kigger på de hjælpe pakker der kom fra DIF og DGI pr. 1 maj 
 

 

 

 

 

 



6. Andre indspark? 

VIK Gymnastik Bare en tanke; Hvis der ligger ubrugte penge/ altså penge som skulle have 
været brugt på idrætten, 

- DM fest ( er den aflyst eller fastholder i at afholde den?) 
- Diverse møder og konferencer 
- Andet 

Kunne man så forestille sig at disse penge kunne fordeles til 
nogle af alle samarbejdsklubberne     

 
Bakken Bears De sportshold/udøvere, der baserer sig på oplevelser og netværk – og som 

ikke er foreningsbaserede – er virkelig klemte. Det virker som om de (vi!) er 
glemt af DIF og andre. 
 

Aarhus 1900 Atletik & 
Motion 

Tak for denne mulighed for at gøre opmærksom på de udfordringer vi slås 
med i denne tid, og vi håber på at denne mulighed kan hjælpe os et stykke af 
vejen vel vidende at Eliteidræt Aarhus og Aarhus Kommune, ikke alene kan 
redde den samlede talent- og elitevirksomhed i Aarhus kommune.  
 

ASV Volleyball Sæsonen er afsluttet på skrivebordet, og det har betydet at vores herrer har 
fået tildelt bronze. Med damernes bronzemedaljer sidste år, og 
pokalturneringsfinale i år, er der derfor ingen tvivl om at klubben er på vej i 
den rigtige retning. Vi håber inderligt ikke at dette bremses af denne 
krisesituation, og håber derfor også på jeres hjælp. 
Vi håber at vi, på baggrund af ovenstående oplysninger, kan lave en aftale 
ift. styrketræningskontingentet. VI skulle jo egentlig op på fuld pris i år (iflg 
aftale med Thomas), men vi håber at vi kan bibeholde det beløb vi betalte i 
indeværende sæson (hvis ikke det endda kan gøres billigere :) ). Der er ingen 
tvivl om at vi er enormt pressede økonomisk. Vi vil stadig rigtig gerne kunne 
tilbyde sporten på højeste niveau i Aarhus - den nærmeste ligaklub ligger i 
Aalborg.  
Tusind tak for det tilsendte ift de forskellige støttepuljer - vi søger så meget 
som overhovedet muligt. Hvis I har andre inputs, så må I endelig sige til :) 
Det kunne være lækkert at kunne få lov til at starte haltræning for vores 
ligahold i hal 2 - vi er jo nærmest de eneste der bruger den, og det kunne 
evt. være på en måde hvor vores hold er delt i to, så det foregår i mindre 
grupperinger. Men vi er fuldt ud klar over at der endnu ikke er åbnet op for 
indendørsidræt. Vi er også klar over at denne del ligger hos CERES Park, men 
det kunne jo være at I kunne gøre noget alligevel :) 
 

Just Dance Studios General mangel og måske snare oversigt over muligheder for hjælpe pakker. 
der kommer udmeldinger fra mange forskellige organisationer. Dette gør 
det meget uoverskueligt. 
 

 


