
 

Drøftelse af ESAA egenbetaling ungdomsuddannelse og corona restriktioner: 

Vi modtager ren del henvendelser omkring ESAA egenbetaling og corona restriktioner. 

Spørgsmålene går i al sin korthed på, om det er rimeligt, at udøvere skal betale (fuld) egenbetaling, når der 

er corona restriktioner. 

Svaret fra ESAA er, ja der er fuld betaling. Regninger på det fulde beløb er sendt ud.  Baggrunden for dette 

svar er: 

• Vi har fastholdt fuld støtte til miljøerne – således der er mulighed for gode talentudviklingsmiljøer 

under og efter pandemien. 

• Vi har fastholdt træningstilbud on-line med såvel individuel vejledning som online talentudvikling, 

og endda udvidet en række tilbud. 

• Vi har yderligere tilvejebragt en hjælpepakke (Aarhus Kommune og Salling Fondene) på kr. 1 mill. , 

som udmøntes til 21 ESAA talentmiljøer i  foråret 2021 til genopretning af talentmiljøer. 

Drøftelse: 

Skal vi fastholde fuldt ESAA gebyr? 

Indstilling fra ESAA: 

Ja vi fastholder fuld kontingent – jvf ovenstående argumenter, suppleret med at vi  vi ikke har finansieret en 

eventuelt tilbagebetaling. 

Fakta: 

Økonomisk konsekvens ved tilbagebetaling: 

Scenarie A – tilbagebetaling af kr. 1000,- : 250 x 1000,- = 250.000,- kr 

Scenarie B – tilbagebetaling af kr. 1500,- : 250 x 1000,- = 375.000,- kr 

Egenbetalingen for at være ESAA-elev på ungdomsuddannelse 2020/21 er 4.500 kr; 

Egenbetalingen dækker den samlede pakke med morgentræning, administration, halleje, træningstøj, 

skadesdiagnosticering ved fysioterapeut, events og kurser, samt adgang til styrketræning med instruktion. 

Egenbetalingen vil blive opkrævet som 1 licens á 1500 kr.  +  2 rater á 1500 kr 

Rate 1 og rate 2: Rate 1 opkræves i august, rate 2 opkræves i januar. 

Licens 1500 kr. Opkrævning juni  

Rate 1:  1500 kr. Opkrævning august  

Rate 2;  1500 kr. Opkrævning januar  



Corona træningstilbud til ESAA udøvere: 

 

• Disciplinspecifik on-line træning, koordineret af de enkelte discipliner. Herunder ugentlig personlig 

kontakt med din koordinator/træner. 

• On-line basis træning tirsdag og torsdag morgen, 

• On-line fysioterapi, 

• Individuel vejledning i styrketræning/fysisk træning ved fysisk træner Anders Holm-Nielsen. Herunder 

hjælp til udfærdigelse af programmer.  

• Individuel vejledning om Dual Career.  

• Individuel vejledning i sportsernæring, 

• Individuel vejledning hos ESAA sportspsykologer.  
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