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     Aarhus november 2020 

 
Bilag 2 

 

Aarhus Idrætsfond 

 

Corona situationen har påvirket foreningslivet og mulighederne for at søge økonomiske midler blandt 

andet hos Aarhus Idrætsfond. Særligt elite- og talentarbejdet er særlig ramt af konsekvenserne af 

covid19. 

 

På den baggrund har det næsten været umuligt for ansøgerne, at lave fornuftige ansøgninger til AIF 

ift. støtte til international turnering for talenterne. 

 

I den forbindelse drøftede AIF’s bestyrelse hvorledes fondens midler arbejder bedst i foreningslivet. 

AIF’s bestyrelse var enige om at det var vigtigt at få beløbene ud til de ramte foreninger. 

 

Uddeling af midlerne 

 

Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre uddelingen som vi tidligere har gjort pga restriktionerne i 

den nuværende situation. 

 

Indstilling til drøftelse: 

 

Der er en ramme på ca. 250 tkr samt en del af ”opsparingen” på 125 tkr, i alt 375 tkr. 

Denne ramme uddeles til de kraftcentermiljøer som EIA har samarbejde med pt. Link 

 

Der uddeles til kommende international talentudvikling, som i denne COVID-tid kan være 

”International talentudvikling på hjemmebane”. Forstået således at noget af træningerne og 

samlingerne i 20/21 kan afholdes i Danmark. 

Dette er i overensstemmelse med den nuværende fundats. 

 

Der indgås aftaler med foreningerne om, at EIA skal godkende aktiviteten samtidigt med at der skal 

afgives evaluering på vanlig vis. 

 

Beløbene er udregnet efter SATE-analyserne, aktivitetsniveau, antal deltagere, kraftcenteraktiviteter, 

ESAA-aktiviteter internationale aktiviteter, tidligere ansøgere og indplacering hos EIA. 

 
 

Steffen Wich 

https://esaa.dk/for-klubber/soeg-stoette/kraftcenter-stoette/sportsgrene/
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Forslag til støtte: 
 

 

Sportsgren Forening Beløb: 

 Atletik Aarhus 1900 Atletik 25.000 kr. 

 Amerikansk   Fodbold Aarhus Tigers 15.000 kr. 

 Badminton Elite- og talentcenter  Aarhus 25.000 kr. 

 Basketball EBAA U19 + Aarhus Bears 25.000 kr. 

 Brydning Thrott 15.000 kr. 

 Fodbold AGF Fodbold 15.000 kr. 

 Fodbold AGF Kvindefodbold 15.000 kr. 

 Gymnastik VIK Gymnastik 15.000 kr. 

 Håndbold Aarhus United (U18) 20.000 kr. 

 Håndbold Aarhus Håndbold (U18) 25.000 kr. 

 Judo Judo Danmark 10.000 kr. 

 Orienteringsløb Elitecenter/OK Pan 10.000 kr. 

 Roning Rocenter Aarhus 10.000 kr. 

 Sejlsport Sailing Aarhus 25.000 kr. 

 Skydning Talentcenter Aarhus 10.000 kr. 

 Sportsdans Forbund/ÅS/JDS 25.000 kr. 

 Taekwondo Elite Vest  15.000 kr. 

 Triathlon Aarhus 1900 Triathlon 25.000 kr. 

Studietur Inspiration til talentmiljøerne 50.000 kr. 

 Ialt   375.000 kr. 
 

 

 

 

 

 

  
 
 


