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Dagsorden Sportsudvalg, onsdag d. 11-11-20 kl. 14:00-15:00 

TEAMS 

Tilstede: Jan Christiansen (JC), Karsten Munkvad (KM), Steffen Wich (SW), Christine Saustrup 

(CS) 

Afbud: Kurt Iversen (KI) – har afleveret tilkendegivelsere 

 

Ordstyrer: Steffen Wich 

 

 

Dagsorden 

 

• Velkomst v. SW 

• Status og budgetramme, herunder COVID 

• Gennemgang af ansøgningerne 

• Evt. 

 

 
Ansøgningsrunde 44 

 
xxx. Talentcenter Aarhus (skydning) 
Ansøgt beløb: Ikke ansøgt 

Der er ikke ansøgt pga COVID 
Behandling: 0 

Begrundelse:  
 
401. Elite Vest Taekwondo Århus 

Ansøgt beløb: 100.000 
Udenlandske stævner og turneringer 

Behandling: 35.000 
Begrundelse: Tilskud et år mere.  

- Der søges om støtte til at lave camps i Danmark (4 stk.).  
- Støtte til deltagelse i sparringscamp i udlandet for elitetalenterne 
- Støtte til stævne og coach udgifter ved stævner i udlandet 

 
SW: Lisa Gjessing skulle gerne med til para-OL. Det ser ud til, at der kvaller 1-2 

udøvere mere. 
KM: Useriøst at ansøge om 230.000. Man skal på en eller anden måde give os en 
fornemmelse af seriøsitet i forhold til, når man søger. 

SW: En rodebutik, men det er svært at holde sig væk, fordi de laver noget træning og 
kvaller til OL. 

JC: Hvis man stepper op, kunne man lave noget rekruttering i Aarhus. 

 

402. Aarhus 1900 Triathlon 
Ansøgt beløb: 100.000 

Videreudvikling af træningsmiljø med en deltidsansat elitetræner og en deltidsansat 
talenttræner. 

Behandling: 65.000 
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Begrundelse: Vinder mange ungdoms- og seniormedaljer. De har ambitioner og vil 
nogle ting. Det er lykkes at få etableret et formelt og økonomisk samarbejde med 

forbundet. Fremtiden tegner lys! 
 

SW: God historie. Godt organiseret og nu er forbundet kommet med på banen i Aarhus. 
KM: Endurance – orientering, triathlon og langdistance løb. Nu konkurrenceform. 
JC: Fedt. Det er et god sted at støtte op! 

 
Regional samarbejde i det daglige. 

 
403. Sailing Aarhus 
Ansøgt beløb: 100.000 

Udvikling af kraftcenter 
Behandling: 100.000 

Begrundelse: De er inde i en god udvikling, som vi fortsat gerne vil bakke op om. Hårdt 
ramt i COVID-tiden, men der er gang i talentudviklingen. 
 

JC – inhabil. 
 

KM og SW: Ingen kommentarer. 
 

 
404. VIK Gymnastik 
Ansøgt beløb: 197.250 

Opkvalificering af trænere samt deltagelse i internationale konkurrencer og 
trænerkurser 

Behandling: 40.000 
Begrundelse: TeamGym er på vej frem generelt, og VIK Gymnastik laver gode 
resultater for tiden. Den udvikling vil vi gerne bakke op omkring. 

 
SW: Verdens bedste klub, facilitet, træning osv., men deres konkurrence internationalt 

er udfordret. Jeg tror simpelthen ikke det danske mindset er til den internationale 
scene. Kulturelt. 
JC: Enig. Det er store kulturel forskel. 

KM: Enig. 
 

 
405. AGF Fodbold 
Ansøgt beløb: 75.000 

Videreudvikling af træningsmiljø med en deltidsansat elitetræner og en deltidsansat 
talenttræner. 

Behandling: 60.000 
Begrundelse: AGF ønsker at ansøge om midler til et projekt, hvor AGF, i samarbejde 
med klubbens mental træner, fokuserer på præstationsoptimering hos den individuelle 

udøver i aldersgruppen U16-19. Talentudvikling er kompleks og spillere er forskellige, 
og der skal derfor benyttes værktøjer, der kan hjælpe med at nuancere, differentiere 

og målrette indsatserne overfor spillerne. 
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SW: Et projekt til at udvikle et kraftcenter. Det er meget op i tiden med 
præstationsoptimering. Også godt, at vi her kan gå ind og støtte et reelt og konkret 

projekt. 
Passer fint ind i det, vi arbejder med på kontoret, hvor der er ansat en psykolog – godt 

nok i regionalt regi. 
KM: Et budget på 10 mio. (SATE pkt. 2) En principiel drøftelse i bestyrelsen. Alt andet 
vi snakker om, er klubber, der slet ikke har et budget i det niveau. 

SW: Så skal vi også ind og sætte grænser for, hvornår ”man er mæt”. 
KM: Jeg har bare brug for diskussionen – ikke nødvendigvis få ret. 

 
Det aftales, at det tages op til diskussion til bestyrelsesmødet mandag den 16. 
november. 

 

 

406. Aarhus Tigers 
Ansøgt beløb: 44.000 

Ungdomstrænere med henblik på fastholdelse af flere ungdomsspillere 
Behandling: 25.000 
Begrundelse: Aarhus Tigers gør det godt resultatmæssigt. Sporten er nationalt 

nedadgående. Svært at se, hvad de tænker næste step i fastholdelsen er i 
ansøgningen. 

 
SW: Covid-problemer. Alt blev aflyst. Vi er inde i vi støtter fordi det er den klub, der 
vinder flest ungdomsmesterskaber og har seniorhold i den bedste række. 

JC: Sporten er for nedadgående nationalt, så den har nok ikke lange udsigter. 
KM: Ingen kommentarer. 

 
 

407. DSU Sportsdans 
Ansøgt beløb: 50.000 
Videreudvikling af KC-samlinger 

Behandling: 50.000 
Begrundelse: Gode resultater, som vi gerne vil bakke op omkring. 

 
SW: Før i tiden var det Århus Sportsdanserforening med Henrik Larsen som primus 
motor, vi har arbejdet med. 

Svært at skelne imellem, hvad der er professionelt og hvad der er amatør. 
Konkurrencepræget struktur mellem klubberne gøre, at vi laver aftale med forbundet. 

KM: Nogle steder giver det mening at støtte forbund og ikke klubberne. 
JB: Jeg synes, det er fint. 
 

 
408. AGF Kvindefodbold 

Ansøgt beløb: 75.000 
Videreudvikling af træningsmiljø med en deltidsansat elitetræner og en deltidsansat 
talenttræner. 

Behandling: 40.000 
Begrundelse: Licens 2.0 vægter i høj grad øget ansættelsesgrader hos funktionerne i 

organisationen og det er netop denne øgede ansættelsesgrad til en ny funktion, Head 
Of Coaching, som AGF Kvindefodbold ønsker at søge kraftcenterstøtte til. 
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SW: De er kommet i gang. I min bog skal de lige i gang og finde deres fodfæste 

organisatorisk osv. En sport, der vokser og et sted, hvor jeg synes, det er fint, vi 
støtter op. 

KM: Enig. 
JC: Enig. God ide at støtte det. 
 

 

409. Judo Danmark 
Ansøgt beløb: 88.800 

Videreudvikling af træningsmiljø med tilknytning af landstræner 
Behandling: 20.000 
Begrundelse: Er kommet godt i gang med et elitemiljø op i Aarhus. De er på vej med 

en formaliseret ESAA-aftale. 
 

SW: De er begyndt at levere og vi har haft nogle gode faglige sparringer. 
KM: Vi skal støtte der, når der er nogle ildsjæle, der virkelig brænder for at få 
idrætsgrenen op af stå. 


