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Etablering af kollegieværelser i Nord ifm. Talent Nord 

 

 

1. Problemstilling 

Eliteidræt Aarhus har igennem en årrække sammen med Team Danmark ar-

bejde målrettet for at skabe et godt boligtilbud til talenter og elite i aarhusi-

ansk idræt i både syd- og nordbyen. 

For at få skred i processen vil det optimale setup være at etablere kollegium 

uden at skulle anlægge nye bygninger. Vejlby Kollegium og Vejlby-Risskov 

Centret vil være en unik mulighed for at udnytte allerede eksisterende kolle-

giebygninger, eksisterende idrætsfaciliteter samt et rigt uddannelsestilbud in-

den for meget kort afstand. 

 

2. Indstillingspunkter 

Det indstilles, at 

1) notatet og sagen indtænkes som element i den ny helhedsplan for 

området. 

2) der arbejdes videre med det juridiske grundlag for anvisningsret 

 

3. Sagsfremstilling 

 

Baggrund  

Eliteidræt Aarhus driver to kollegier i den sydlige del af byen – AASKO på 

Dalgas Avenue og ESAA Kollegiet ved Ceres Park og Arena på Stadion 

Allé. Optimalt set, skal der kunne tilbydes kollegieboliger i den nordlige del af 

Aarhus, hvor Eliteidræt Aarhus de seneste år har udbygget deres arbejde. 

 

I og omkring Vejlby-Risskov Centret og Vejlby Kollegium er der en række 

muligheder, som gør det ideelt at bruge lokaliteten til en helhedsplan om-

kring et Sportscollege Nord. 

 

Vejlby Kollegiet er placeret i tæt tilknytning til Vejlby-Risskov Centrets 

idrætsfaciliteter (for placering – se bilag 1), og er renoveret i 2013 og 2015. 
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Kollegiet fremstår derfor i en stand, der i vid udstrækning vil passe til de ak-

tuelle behov. Kollegiet består af 69 værelser (67 værelser på 33 m2 og 44 

m2). 

 

Eliteidræt Aarhus har gennem ESAA har allerede formaliseret samarbejde 

med Ellevang Skole, Risskov Efterskole, Risskov Gymnasium og Aarhus 

Business College, herunder afdelingen i Risskov. Alle disse uddannelsestil-

bud ligger i tæt forbindelse med Vejlby-Risskov Centret og Vejlby Kollegium. 

 

Udover de skoler, som ESAA har formaliseret samarbejde med, ligger der 

desuden en række andre uddannelsesinstitutioner inden for nær afstand af 

Vejlby-Risskov Centret og Vejlby Kollegium. 

 

Seks ESAA-sportsgrene (basketball, gymnastik, tennis, dans, fodbold og 

håndbold) har fast træning i tæt tilknytning til idrætscentret. Senest er ba-

sketballtræningen for piger flyttet til Vejlby-Risskov. 

Udover de fysiske rammer i centret sådan, at der er mulighed for at tilføre 

yderligere idrætter til området, f.eks. bordtennis, kampsport mv. 

 

Byen har en størrelse, hvor det er naturligt at have to sportslige centre i en 

by af Aarhus’ størrelse. Tidligere har der været fokus på at udbygge idræt-

terne omkring Ceres Park og Arena/i den sydlige del af byen, mens der i de 

seneste år har været fokus på at få de sportslige tilbud og rammer i den 

nordlige del af byen yderligere udbygget. 

 

Det estimeres, at der i skoleåret 2019/2020 har været omkring 160 ESAA-

elever, der har været tilknyttet træning i nordbyen (mod 245 i sydbyen og 30 

i midtbyen). 

 

I tillæg til ESAAs aktiviteter i området, har Eliteidræt Aarhus samarbejde 

med i alt syv elitemiljøer med base i nordbyen. Det drejer sig om Skovbak-

ken kvindefodbold, VIK Gymnastik, TeamGym Aarhus, Judo Danmark, Aar-

hus Sportsdanserforening, Talentcenter Aarhus (skydning) og Bears Aca-

demy. 
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Beboelsen skal ske på det eksisterende Vejlby Kollegium. Der arbejdes med 

en model, hvor Eliteidræt Aarhus overtager anvisningsretten til, f.eks. 35 væ-

relser på Vejlby Kollegium og samtidig afgiver anvisningsretten til 35 værel-

ser på AASKO. 

 

Anvisningsretten vil henlægge ved Eliteidræt Aarhus for Vejlby Kollegium. 

Her vil tildeling af værelser ske på baggrund af sportsligt niveau/behov med 

følgende kriterier: 

1. Anbefalet af Team Danmark og/eller specialforbund 

2. ESAA-elever 

3. Talent-/eliteudøvere fra aarhusianske klubber 

 

En lignende tildelingsmodel fungerer allerede på de to andre kollegier, som 

Eliteidræt Aarhus administrerer. 

 

JURA: 

Det vil være nødvendigt at ændre status på den del 

af kollegiet, som Eliteidræt Aarhus administrerer, 

fra et almindeligt kollegium til et idrætskollegium. 

Vi skal have en udtalelse fra juridisk afdeling 

 

Der laves samme husordensreglement som på de to øvrige kollegier, som 

Eliteidræt Aarhus driver. Husordenen skal sikrer optimale forhold for elite-

sportsudøvere med bl.a. forbud mod rygning, alkohol, larm om natten etc. 

 

Eliteidræt Aarhus har afholdt møde med kollegiekontoret angående en om-

bytning af kollegieværelser mellem Vejlby Kollegium og AASKO.  

 

Der arbejdes med en model, hvor der fastholdes det serviceniveau, der er 

på kollegiet i dag. Det kan blive nødvendigt at inddrage et par af værelserne 

til et fællesrum/fælles køkken/vaskerum. Det vil blive undersøgt nærmere, 

hvis ombytningen af kollegieværelserne bliver en realitet. 
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4. Ressourcer 

Der er ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser ved ombytningen af 

anvisningsretten. 

 

5. Kommunikation 

I fald processen lykkes, vil der være brug for kommunikation, herunder pres-

semeddelelse mv. 


