
       

 

Bilag # 2a 
Dagsorden Sportsudvalg, tirsdag d. 11-05-21 kl. 15:30-17:00 

TEAMS 

Tilstede: Kurt Iversen (KI), Jan Christiansen (JC), Karsten Munkvad (KM), Steffen Wich (SW), Christian 

Petri Foged (CP) 

 

Ordstyrer: Steffen Wich 

 

Dagsorden 

 

● Velkomst v. SW 

● Orientering om Kongelunden 

● Status og budgetramme 

● Gennemgang af ansøgningerne 

● Evt. 

 

Referat 

Ansøgningsrunde 45 

 

410. Aarhus Badmintonklub (AB) 

Ansøgt beløb: 45.000 

Behandling: Afvisning 

Begrundelse: 

Uden for målskiven for bevilling, foruden at klubben i forvejen indgår i ECTA. 

 

411. Elite- og Talentcenter Aarhus, Badminton 

Ansøgt beløb: 60.000 

Sportspsykologisk support og drift af talentmiljøet. 

Behandling:60.000 

 

Begrundelse: 

Gør det rigtig godt, scorer højt på pointskemaet. 

KM: Ok ikke altid at have den store udvikling, men så skal man vurdere måske hvert tredje år hvad der er 

sket, om der er sket en langsigtet udvikling. 

Svend Aage gør et rigtig godt stykke arbejde. 



       

 

 

412. Brydeklubben Thrott 

Ansøgt beløb: 52.500 

Styrkelse af talenttræning 

Behandling: 35.000 

 

Begrundelse: 

KI: Fint at prøve med en mentaltræner men er der hold i det. SW de ved godt hvad de vil uden at lave for 

store visioner de ikke kan indfri. Gode til at lave små justeringer og komme i mål med dem. 

SW: man behøver ikke at opfinde den dybe tallerken, det der står i analysen, det er det der sker. 

JC: stor post til rejser, forbehold for et corona-år. Men budgetterer med noget realistisk. 

 

413. Aarhus Beachvolley Club (ABC) 

Ansøgt beløb: 31.420 

Udvikling af talent- og elitespillere 

Behandling: 25.000 

 

Begrundelse: 

SW: Flot at banke en så stor klub op. De er seriøse og har virkelig gang i noget, indendørshal måske på vej. 

Pt. 612 medlemmer. 

KI: der arbejdes meget seriøst med det 

SW: investeringskupon, grund til at være med i projektet 

JC: lavt udgiftsniveau, gør det flot for meget få penge. Beskeden ansøgning 

 

414. Aarhus Elitehåndbold (KI inhabil) 

Ansøgt beløb: 75.000 

Kraftcenterudvikling 

Behandling:75.000 (med forbehold for en “ordentlig” ansøgning) 

 

Begrundelse: 

JC: Må være en fejl i ansøgningen. Kun 11 linjer, og uoverensstemmelser i budget. SW genbesøger. 

SW: Vil gerne knytte en kommentar på den uheldige måde man har grebet det her an på. Der var lidt med 

måden de meldte sig konkurs og der kæmpes med DHF. 



       

 

SW: klubberne og talentudviklingen har været til tælling, men præsenterer en vision der kommer til at stå 

stærkere.  

KI: dem der er og har været på landsholdet har der altid været en 4-5 stykker fra Aarhus. 

JC: det man kan se ud fra ansøgningen, kan vi ikke give 75.000 på den baggrund. Følges op på ansøgningen 

og måske have et nyt møde 

JC: ikke lade nogen i stikken, fare for at miste en generation i håndbolden hvis støtten trækkes helt. 

KI: hvordan skæres det fremadrettet i forhold til fusionen med Skanderborg håndbold og deres 

talentudvikling? Det bliver spændende at følge. 

 

415. Kraftcenter Aarhus (Roning) 

Ansøgt beløb: 35.000 

Kraftcenterudvikling 

Behandling:35.000 

 

Begrundelse: 

SW: stabile i at der ikke sker særlig meget. Rostadion i Bagsværd er gået i vasken (må ikke bygge om). 

Spænding på hvad der kommer til at ske på området. Gode forudsætning i Aarhus. 

KM: Roning er vigtig! Men der mangler udvikling. Har mere karakter af driftsstøtte. Men Aarhus er vigtig ift 

OL. Gør lidt ondt at give det samme hver gang uden udvikling. 

JC: fremtiden peger på Aarhus med forbehold for hvad der sker i Bagsværd 

KM: særskilt talentopsøgningsdel. Interessant om der stadig sker noget af det i Aarhus. 

SW: Var det været en virksomhed, havde vi skåret dem fra. Men der er noget politik i at understøtte dem her. 

Men det er det samme der bliver sagt i mange år, hvornår er nok nok? 

SW: foreslår at vi indkalder til møde (KM + JC deltager, gerne på stedet og se og opleve hvad der sker 

derude), spørge; hvad er det der skal ske, hvordan kommer vi videre, hvad kan vi opnå? 

KI: bifalder mødet, undgå vi får samme ansøgning næste gang. 

KM: vi får dybest set den samme ansøgning hver gang, indstillet på at vi kigger positivt på det hvis der 

virkelig kommer udvikling.  

 

416. Aarhus United Ungdom (U19) (KI inhabil) 

Ansøgt beløb: 60.000 

Kraftcenterudvikling, inkl udvidelse af klubben 

Behandling: 60.000 

Begrundelse: 

SW: kommer noget nyt, vil noget. Meget støtte værdigt - øger beløbet. Pointene viser at der er en udvikling 

og de er på rette vej. 



       

 

KM: faglig kommentering. Begynder at gøre det rigtigt godt, arbejdet er rigtig godt. 

 

417. OK Pan Orienteringsløb 

Ansøgt beløb: 40.000 

Kraftcenterudvikling 

Behandling: 40.000 

 

Begrundelse: 

SW: gjort hvad de kan under covid. Holdt godt sammen på det. Forbundet er tilfredse. De vinder flere og 

flere medaljer. Mere enige om hvad der foregår og hvilke vægtninger der skal være. 

JC: traditionsrig klub i Aarhus - en institution. Kunne godt hæve sponsorindtægter, gøre mere selv på den 

kommercielle side. Men vi skal støtte dem 

 

418. Aarhus Bears (SW inhabil) 

Ansøgt beløb: 155.000 

Kraftcenterudvikling, Talentudvikling via Bears Academy 

Behandling:105.000 

 

Begrundelse: 

SW: Faglig kommentar: arbejdes med next step og next level, for det nye basket univers der forhåbentlig 

kommer igennem. Nordeuropas bedste akademi, på baggrund af et beskedent setup. Satsning på u17 og u19. 

KI: Hvordan fungerer det med Talent-holdet? 

SW fungere godt, MEN, der er sket det er 1. holdet er så stærk i en meget kommerciel idrætsgren. Talenterne 

får spilletid, men det er meget svært at komme ind i stamtruppen også grundet store lønninger. Årets unge 

talent er fra ESAA og Bears-akademiet. Mange spillere på landsholdet har været igennem akademiet. 

KI: fastholdelse af spillere, profiterer eliten af talentakademiet. 

SW: enten droppe akademiet eller satse kæmpestort. Internationalt bliver “homegrown” større og større. 

Platformen for akademiet er der. 

KI: Skal Aarhus giver penge til et akademi, hvor spillerne ryger til andre klubber efterfølgende? 

JC: men syns det er en fordel for de unge at de kan se at stjernerne er her (i Aarhus). 

 

419. Aarhus 1900 Atletik (KM inhabil) 

Ansøgt beløb: 260.000 

Udvikling og sikring af talent- og elitemiljø i Aarhus 

Behandling: 135.000 



       

 

Begrundelse: 

SW: de kan ikke måle sig med Sparta - KM bekræfter. 1900 laver gode resultater sammenlignet med Sparta, 

der opererer med et 10 gange større budget. 

JC: løndelingen markant større end i de andre ansøgninger. 

SW: flere idrætsgrene inden for atletik. Derfor flere trænere i centeraktiviteten i 1900. 

JC: Kerneinstitution i Aarhus ala Bakken Bears, derfor skal det støttes. 

 

Evt. 

KM: Vil gerne have en principiel diskussion omkring støtte, specielt de meget kommercielle sportsgrene. 

  



       

 

Ansøgningsrunde 45 

410. Aarhus Badmintonklub (AB) 

Ansøgt beløb: 45.000 

Talentudvikling 

Behandling: 0 

 

411. Elite- og Talentcenter Aarhus, Badminton 

Ansøgt beløb: 60.000 

Drift og udvikling af ETCA 

Behandling: 60.000 

 

412. Brydeklubben Thrott 

Ansøgt beløb: 52.500 

Styrkelse af talentræning 

Behandling: 35.000 

 

413. Aarhus Beachvolley Club (ABC) 

Ansøgt beløb: 31.420 

Udvikling af talent- og elitespillere 

Behandling: 25.000 

 

414. Aarhus Elitehåndbold  

Ansøgt beløb: 75.000 

Kraftcenterudvikling 

Behandling:75.000 

 

415. Kraftcenter Aarhus (Roning) 

Ansøgt beløb: 35.000 

Kraftcenterudvikling 

Behandling:35.000 

 

416. Aarhus United Ungdom (U19) 

Ansøgt beløb: 60.000 



       

 

Kraftcenterudvikling, inkl udvidelse af klubben 

Behandling: 60.000 

 

417. OK Pan Orienteringsløb 

Ansøgt beløb: 40.000 

Kraftcenterudvikling 

Behandling: 40.000 

 

418. Aarhus Bears 

Ansøgt beløb: 155.000 

Kraftcenterudvikling, Talentudvikling via Bears Academy 

Behandling: 105.000 

 

419. Aarhus 1900 Atletik 

Ansøgt beløb: 260.000 

Udvikling og sikring af talent- og elitemiljø i Aarhus 

Behandling: 135.000 

 

  



       

 

Ansøger-forening: Elite- og Talentcenter Aarhus, Badminton Danmark Dato: 20-04-2021 

Hjemmeside: https://badminton.dk 

Projektansvarlig.: Titel:  Centertræner Navn: Svend Aage Sørensen 

Adresse:  Post#:  

 Tlf: 50826660 e-mail: svennies@gmail.com 

Projektemne/titel: Drift og udvikling af af Elite- og Talentcenter Aarhus (ETCA) 

Projektperiode: skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: ETCA kører godt. Ny koordinator er lige blevet ansat.  

Et af de stærkeste steder i talentudviklingen i DK. 

Point: 86 

Status: Stor tilfredshed. Er en del af den kommende strategi for et stærkere 

talentudviklingsmiljø 

--------------------------------------------------------- 

ETCA drives af Badminton Danmark i et tæt samarbejde med de deltagende klubber 

bl.a. AB, Højbjerg og Viby. 

ETCA fungerer som Talentcenter (ca. 13-17 år) for Region Midtjylland og som 

Elitecenter (ca. 16-23 år) for hele Jylland. ESAA morgentræning er en integreret del 

af det samlede træningstilbud. 

Der deltager i alt 60 spillere i den ugentlige træning på ETCA (ekskl. ESAA 

morgentræning), hvoraf 2/3 repræsenterer en Aarhusklub. 

Afhængig af bl.a. alder, niveau og udviklingspotentiale, tilbydes spillerne fra 1-7 

ugentlige træningspas (man-fre) i centerregi. 

Vi arbejder ud fra et stort set uændret budget til den kommende sæson 2021-22 og 

fastholder i øvrigt de ændringer vi foretog til sæsonen 2019-20, dvs aftale med 

fysioterapeut for hele sæsonen og tilføjelse af en ekstra træner til talenttruppen. 

Der er afsat et mindre beløb til sportspsykologisk support, der skal anvendes til 

gruppeundervisning af talenttruppen samt individuelle forløb for udvalgte prioriterede 

spillere. 

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

1.244.000 654.000 170.000 60.000 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 411 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 # 399 (50 t kr.) Beløb modtaget: 60.000 



       

 

Ansøger-forening: Brydeklubben Thrott Dato: 29.04.21 

Hjemmeside: https://www.thrott.dk 

Projektansvarlig.: Titel: Træner Navn: Esben Fonnesbek 

    

 Tlf: 40135998 e-mail: esbenfonnesbek@gmail.com 

Projektemne/titel: Brydeklubben Thrott 

Projektperiode: Skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: Brydning kæmper hårdt og er den stærkeste talentklub i DK.  

Der er desværre ikke super opbakning fra forbund, men mon ikke det kommer. 

Point: 72 

Status: Super miljø og hårdt arbejdende setup. 

--------------------------------------------------------- 

Siden den øgede satsnings start, hvor Thrott i 2015 tilknyttede tidligere finsk 

Landstræner Mikael Lindgren, har miljøet i Brydesporten i Århus udviklet sig til at 

være et endnu mere internationalt respekteret miljø for talent og elitebrydere. Når der 

ellers ikke raser en pandemi, kommer der stort set hver eneste måned udenlandske – 

og udenbys brydere til byen, for at deltage i træningen og bidrage til miljøet i og 

omkring Thrott, ESAA og området ved Atletion. At så mange kommer til Aarhus for 

at træne letter også udgifterne til sparringspartnere. 

Kontrakten med vores nuværende headcoach Bagir Bogdanov, der har rødder i 

Rusland, som er verdens absolut førende brydenation, blev i 2020 forlænget med 4 år. 

Sidste år fik vi ekstra ordinært 20.000 ekstra i tilskud til en fysisk træner. I tillæg til 

det har vi også fået ekstra ressourcer til formålet, således at han er tilknyttet minimum 

1 år endnu.  

Derfor vil vi iår ligge endnu et lag på vores setup, med tilknytning af en 

mentaltræner. Vi ønsker at mentaltræning skal være en af-mystificeret del af 

træningen på ligefod med fysisk, teknisk og taktisk træning 

Thrott er på en spændende rejse, hvor flere unge brydere står på tærsklen til at slå 

igennem som seniorer, heriblandt Mathias Bak, der kun lige glippede OL – denne 

gang. Samtidig er mange gode folk på op fra ungdomsårgangene. Alt i alt en gruppe 

brydere, der ganske suverænt blev danske mestre for seniorer, med 4 individuelle 

mesterskaber og bedste klub titel.  

Foruden de nationale mesterskaber er sigtet nu allerede indstillet på 2024, hvor 

Mathias Bak og Martynas Nemsevicius er naturlige kandidater, men med Tobias 

Fonnesbeks comeback i 2020, er han bestemt også relevant. 

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

655.000 100.000 360.000 52.500 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 412 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 #393 (25 t kr.) Beløb modtaget: 35.000 



       

 

Ansøger-forening: Aarhus Beachvolley Club Dato: 28/04-2021 

Hjemmeside: https://aarhusbeachvolley.dk/ 

Projektansvarlig.: Titel:  B-medlem & Supp. Navn: Marie Madsen og Christine Pabst 

 Tlf: 28 18 88 83 e-mail: christinepabst@hotmail.com 

Projektemne/titel: Kraftcenter til Aarhus Beachvolley Club 

Projektperiode: Skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: Ny spændende idrætsgren. Stort potentiale i Aarhus. 

Point: 62 

Status: EIA skal i gang med at udvikle i fællesskab med beachvolley. 

--------------------------------------------------------- 

Godkendt som kraftcenter på niveau 2, af Volleyball Danmark, pr. 1. Maj 2021. Vi 

har momentum i klubben, og det er nu der i endnu højere grad skal satses på 

talentudvikling og elitearbejde! 

I ABC vil vi derfor:  

● tilbyde vores elite- og talentspillere en øget træningsmængde, herunder fysisk 

træning med en fysioterapeut tilknyttet. 

Det gør vi ved at:  

- etablere et kraftcenter 1 gang om ugen, hvor alle nationale elitespillere er 

velkomne til fællestræning. 

- etablere et talentcenter træningstilbud hver 14. dag, hvor alle unge 

talenter i hele Jylland er velkomne til fællestræning. 

- etablere et ugentligt ekstra træningstilbud for de unge i klubben fra 12 år, 

der har lyst til en ekstra træning. 

Vores samarbejdspartnere omkring udvikling af TC er Volleyball Danmark, herunder 

Volleyball Nordjylland, Midtjysk Volleyball Kreds og Kolding Beachvolley fra 

Volleyball Sydjylland. Vores samarbejdspartnere omkring udvikling af KC er alle 

kredse og klubber i Danmark. 

Det øgede antal træningspas for både elitespillere og talenter, samt at tilknytte en 

fysisk træner, koster flere menneskelige og økonomiske ressourcer, end vi selv kan 

honorere da vi også er en breddeklub og der er mange hold der skal tages hensyn til.  

Dertil kommer, at det øgede samarbejde og koordination på tværs af klubberne i 

Jylland, og med Volleyball Danmark kræver administrative ressourcer i en grad, som 

ligger ud over, hvad man kan forvente af frivillig arbejdskraft. Vi søger derfor 

økonomisk støtte hos ESAA, til udviklingen af vores elite- og talent-miljø.  

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

57.420 10.000 16.000 31.420 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 413 

Tidligere ansøgninger #: NA Beløb modtaget: 25.000 



       

 

Ansøger-forening: Aarhus Elitehåndbold Dato: 27. april 2021 

Hjemmeside:  

Projektansvarlig.: Titel: B-medlem JHF K5 Navn: Kim Adamsen 

Adresse:  Post#:  

 Tlf: 28494912 e-mail: Kim@damsen.dk 

Projektemne/titel: Holdfællesskabet Aarhus Elitehåndbold 

Projektperiode: Skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: Talent håndbolden er bredt forankret. De har været igennem en hård proces i 

forbindelse med fusionen/konkursen.  

Point: 81 

Status: Det er spændende hvilken påvirkning den nye elitesammenslutning får. 

--------------------------------------------------------- 

Vores grundlæggende set up er detaljeret beskrevet i indsendt  

SATE-analyse med de ændringer der er sket nogle få ændringer grundet  

Århus Håndbold A/S Ligaholdets konkurs, primært navn, logo og farver 

 

Aarhus EH vil igen i den kommende sæson tilbyde en række fælles  

træningstilbud til byens U17- og U15 miljøer og har tilføjet samarbejdet  

med disse miljøer som en specifik arbejdsopgave for den ansvarlige træner  

for 2. holdet.  

Der vil blive tale om dels individuelle tilbud til udvalgte spillere og dels  

egentlige hold træning, organiseret af Aarhus EH. 

 

Vores budget (og dermed også ansøgningen til EIA) er derfor øget til den  

kommende sæson.  

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

315.000  115.000 75.000 

 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 414 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 #396 (60 t kr.) Beløb modtaget: 75.000 

 

 



       

 

Ansøger-forening: Kraftcenter Aarhus (Bemærk navneændring fra 

”Rocenter Aarhus” til ”Kraftcenter Aarhus”) 

Dato: 2. maj 2021 

Hjemmeside: https://www.aarhusroklub.dk/n/kraftcenter-aarhus---brabrand-rostadion 

Projektansvarlig.: Titel: Bestyrelsesformand Navn: Hother Hennings 

 Tlf: 21616767 e-mail: Hother.hennings@hotmail.com 

Projektemne/titel: Kraftcenter 2021 

Projektperiode: Skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: KC Aarhus rocenter er et af de mindste set ups vi understøtter. 

Point: 67 

Status: Begrænset udvikling og et tilbagevendende diskussionsemne. 

--------------------------------------------------------- 

Kraftcenter Aarhus er et Forbundskraftcenter med fokus på ro-talenter i 

aldersgruppen 15-23 år. KCA har desuden en målsætning om på længere sigt også, at 

få fokus på den yngre aldersgruppe af 12-15 årige, og dermed også blive 

Talentkraftcenter. 

Kraftcenter Aarhus er en forening, der er kraftcenter for flere østjyske roklubber.  De 

tre Aarhus Roklubber - Aarhus roklub, ARA og Aarhus studenter roklub samt 

Silkeborg Roklub. Herudover sender Odder Roklub deres talenter til Rocenter 

Aarhus. Foreningens formål er at opbygge og drive et elite romiljø i Aarhus og 

østjylland området. 

Kraftcentret har et godt samarbejde med Aarhus kommune via Elite idræt-Aarhus og 

Dansk forening For Rosport. Kraftcenter Aarhus er forbundskraftcenter under DRC 

(Danmarks Ro Center). Kraftcentret har samarbejdsaftale med Frederiksbjerg 

Fysioterapi. 

Træningen foregår på Brabrand Sø med 2 km baneanlæg, udlagt i perioden marts-

oktober. I vinterperioden oktober-marts er der udlagt markeringsbøjer for hver 500 

meter. Ekstern træning foregår på åen/søerne i Silkeborg, hvor roere fra Silkeborg 

Roklub er under træning af Kraftcenter træner 1 x ugentlig. 

Ekstern træning foregår på Skanderborg Sø, hvor yngre roere fra Skanderborg Roklub 

er under supervision/guidning og træning af Kraftcenter træner, - aktuel aftalt enkelte 

dage i foråret 2021, men forventes udvidet hyppighed. 

Indendørstræningen foregår i træningslokaler på Brabrand Rostadion, indviet 

september 2010. Her er 15 romaskiner til rådighed i træningslokalet, samt yderligere 

et veludstyret lokale med styrketræningsudstyr. 

Udvikling Fortsat fokus på udvikling af roere fra 15 år til 22 år (junior B, A og senior 

B), samt senior A med særligt potentiale. 

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

196.000 75.000 60.000 35.000 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 415 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 #400 (25 t kr.) Beløb modtaget: 35.000 



       

 

 

 

Ansøger-forening: Aarhus United Ungdom (U19) Dato: 2. Maj 2021 

Hjemmeside: https://aarhus-united.dk/aarhus-united-u19/ 

Projektansvarlig.: Titel:  Navn: Andres Møller 

 Tlf: 20429420 e-mail: atom@tuen.dk 

Projektemne/titel: Kraftcenterstøtte sæsonen 2021-22 

Projektperiode: Skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: AU er godt kørende og bredt funderet. Mangler det sidste skub. 

Point: 79 

Status: Stor tilfredshed. Er en del af den kommende strategi for et stærkere 

talentudviklingsmiljø 

--------------------------------------------------------- 

Det er efter fire års ihærdig indsats lykkedes at skabe et træningsmiljø og et samarbejde med 

såvel liga-holdet – Aarhus United – som byens divisionsklubber, og vi er i dag blevet et reelt 

alternativ til de etablerede ’college’-miljøer andre steder i landet. Vi begynder reelt at se en 

’Aarhus-model’ – som en (ny/alternativ) vej til talentudvikling inden for kvindehåndbolden. 

For den kommende sæson udvider vi derfor tilbudet til 24-26 piger og etablerer dermed 2 hold 

i Aarhus United-regi. Dermed kan vi imødegå behovet for et professionelt træningsmiljø for 

de kommende (store og gode) ungdomsårgange (2003 og yngre) i århusiansk håndbold. 

Det er fortsat værd at bemærke, at århusiansk kvindehåndbold, generelt er i en meget positiv 

udvikling. Vores liga-hold (Aarhus United) kvalificerede sig til slutspillet igen og har 

stabiliseret sig som en fast del af kvindeligaen, AGF spiller i 1. division, og det var kun pga 

Corona, at VRIs damer ikke fik mulighed for at kvalificere sig til 1. division. 

Også ungdommen markerer sig. HEI/VRIs u17-piger (forsvarende DM-vindere) kvalificerede 

sig før jul og corona-nedlukning suverænt til ligaen, og mange piger fra dette miljø vil nu 

rykke ind på United U19-holdet. 

I sydbyen har AGF-Viby-Stautrup lanceret et ambitiøst og attraktivt tilbud til U17-årgangene, 

så man herved kan fastholde de kommende års meget lovende piger fra disseklubber. 

’Aarhus-modellen’ har også fået flere udenbys talenter til at kigge vores vej, og der vil også til 

den kommende sæson være netto tilgang af talenter udefra. For at sætte yderligere fokus på de 

kvaliteter, som Aarhus tilbyder, indleder vi også et samarbejde med U19- drengeprojektet 

(Aarhus Elitehåndbold) omkring markedsføring og kommunikation. Som det fremgår af 

nedenstående budget er vi afhængige af tilskud fra samarbejdsklubberne samt en betydelig 

ekstern finansiering i form af sponsorer og fondsbevillinger. Da vi samtidig udvider tilbudet, 

håber vi, at EIA vil se positiv på vores ansøgning om øget tilskud i forhold til tidligere år. 

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

310.000  150.000 60.000 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 416 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 #395 (40 t kr.) Beløb modtaget: 60.000 

 



       

 

 

Ansøger-forening: OK Pan Dato: 02-05-2021 

Hjemmeside: http://okpan.dk/2018/ 

 

Projektansvarlig.: Titel: B-medlem Navn: Jeanette Finderup 

 Tlf: 26451986 e-mail: jmfinderup@hotmail.com 

 

Projektemne/titel: Fra drømme til virkelighed 

Projektperiode: Skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: I gang med en tilfredsstillende udvikling.  

Et af de stærkeste steder i talentudviklingen i DK. 

Point: 68 

Status: Stor tilfredshed. Er en del af den kommende strategi for et 

stærkere talentudviklingsmiljø 

--------------------------------------------------------- 
Vi har seks løbere udtaget til forbundets U18-landshold. Deres drømme og OK Pans drømme 

er, at mindst en løber fra OK Pan får en podiepladsering til alle internationale mesterskaber 

særligt ungdoms EM og junior VM og gerne mere end en. Vi forventer at opnå denne 

ambition i løbet af tre år. 

I de sidste tre år har vi fået midler til at etablere et kraftcenter for juniorløbere i OK Pan. Vi 

har fået kraftcenteret etableret og det er lykkedes os at være den orienteringsklub i Danmark, 

der de sidste tre år har haft flest udtaget til forbundets landholdsgrupper og internationale 

mesterskaber. Etableringen af kraftcenteret for juniorløbere har haft en afsmittende effekt på 

løberne i aldersgruppen under, samt de løbere, der har været lige udenfor eliteniveau. Vi 

formoder, at det etablerede kraftcenter for juniorer har været medvirkende til at vi i 

2020/2021 har fået seks løbere udtaget til forbundets U18 landshold. Desuden ligger der 

flere løbere lige udenfor denne udtagne gruppe af løbere på seks. Disse løbere ligger 

udenfor, dels fordi de ikke har opnåede resultater endnu eller også fordi de ikke har den 

fornødne alder. 10 ungdomsløbere fra OK Pan har vundet DM medaljer i 2020 (hvor der 

udelukkende blev udbudt tre mesterskaber), hvilket viser omfanget af løbere i OK Pan, der 

har et potentiale. Det er også løbere med drømme, hvor en videreudvikling af kraftcenteret 

for juniorløbere, kan betyde at disse drømme kan blive til virkelighed, ikke kun for den 

enkelte løbere, men også for klubben, som ønsker løbere på podiet ved alle internationale 

mesterskaber i løbet af de næste tre år. Klubbens overordnede vision, som gælder både 

bredde, elite og ungdom, er: 

Vi vil være et forbillede inden for orienteringsløb 

Vi vil være kendt for en stærk sammenhængskraft på tværs af erfaring, alder og ambition 

Vi vil være et naturligt valg for løbere i lokalområder, der ønsker at løbe orienteringsløb. 

Eliteorientering er et stort fokusområde for OK Pan og vil fortsat være det, vi tiltrækker de 

bedste orienteringsløbere fra hele Danmark, men for at kunne dette, er det vigtigt at vi som 

klub, selv udvikler eliteløbere gennem vores ungdomsarbejde. 

Da det etablerede kraftcenter for juniorløbere, har vist sit potentiale, så baserer 

videreudviklingen på de samme initiativer. 

For at kunne videreudvikle etableringen af kraftcenteret kræver det fortsat en ansat 

juniortræner i OK Pan, der kan skabe rammerne for træningen, der er på internationalt 

niveau. Det kræver desuden at forbundets koncept Træning af Børn og Unge (TBU), som er 

en videreudvikling af ATK2.0 bliver fuldt ud implementeret i talentudviklingen i klubben. 

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

130.000  70.000 40.000 

 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 417 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 #397 (30 t kr.) Beløb modtaget: 40.000 



       

 

 

 

Ansøger-forening: Aarhus Bears / Bears Academy Dato: 29/04/2021 

Hjemmeside: https://www.bakkenbears.com/ 

 

Projektansvarlig.: Titel: Sportsdirektør Navn: Michael Piloz 

 Tlf: 41166633 e-mail: mp@bakkenbears.com 

 

Projektemne/titel: Bears Academy – talentudvikling & Bears Academy Next Level 

Projektperiode: Skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: Bears Academy er nordens førende talentudviklingsmiljø.  

De er nu klar til næste trin. 

Point: 73 

Status: Stor tilfredshed. Er en del af den kommende strategi for et 

stærkere talentudviklingsmiljø 

--------------------------------------------------------- 

Der søges om mider til et enestående koncept i talentudviklingen indenfor 

basketball. Konceptet er godkendt og støttet af Danmarks Basketball Forbund. 

Bears Academy består af flere elementer: 

Et seniorhold, der spiller i Basketligaen, og sluttede sæsonen 2020/21 som 

landets 8.-bedste hold. 

Et U19-hold, der i sæsonen 2019/20 både pokal- og DM-finale og blev kåret 

som dansk mester. (2020/21 blev der ikke kåret vindere, men Bears Academy 

var ubesejrede og klart det bedste hold i landet). 

Et U17-hold, der vandt pokalfinalen 2019/20 og er blandt landets fire bedste 

hold. (2020/21 blev der ikke kåret vindere). 

Der findes ikke andre basketballklubber, der har et så fuldstændigt 

talentudviklingsprogram, hvilket også ses på at DBBF har godkendt det som 

det eneste i Danmark. Programmet er særdeles attraktivt for de dygtigste 

danske spillere – og nu også trænere. Vi søger midler til tre spor: 

A) Bears Academy - Basketligaen 

Bears Academy har fungeret i den næstbedste række i basketball i syv sæsoner 

– foruden de seneste tre sæsoner i Basketligaen.  

B) BEARS ACADEMY U17 og U19 

Formålet med projektet er fortsat at styrke talentudviklingen indenfor 

basketball 

C) BEARS ACADEMY NEXT LEVEL 

1) Rekruttering af tilstrækkeligt kvalificerede trænere 

2) Skabe et miljø, hvor trænerne udvikler sig 

3) (Hal-)tid til at lave den individuelle træning som en del af ESAA 

morgentræningen eller forklædt som holdtræning. 

4) Midler til at honorere trænere 

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

980.000 50.000 60.000 155.000 

 

Udfyldes af fonden Modtaget:  3/5-21 Ansøgningsrunde: 45 #: 418 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 # 394 (90 t kr.) Beløb modtaget: 105.000 

mailto:mp@bakkenbears.com


       

 

 

 

Ansøger-forening: Aarhus 1900 Atletik og Løb Dato: 02.05.2021 

Hjemmeside: https://www.1900al.dk/ 

 

projektansvarlig.: Titel: Formand atletik udvalg Navn: Lars Bøgh 

 Tlf: 21936303 e-mail:  

 

Projektemne/titel:  Udvikling og sikring af talent- og elitemiljøet i Aarhus 1900 

Atletik  
 

Projektperiode: Maj 2021, skoleår 

Projektbeskrivelse: EIA 

Tilsagn: 1900 Atletik er stærke. Mangler ”kun” en indendørsløbebane. 

Et af de stærkeste steder i talentudviklingen i DK. 

Point: 86 

Status: Stor tilfredshed. Er en del af den kommende strategi for et 

stærkere talentudviklingsmiljø 

--------------------------------------------------------- 

Som den eneste danske atletikklub har Aarhus 1900 AL formået at have mindst 

en atlet med til samtlige Olympiske Lege siden 1988 og samtlige 

Verdensmesterskaber siden 1983 (bortset fra 2013) foruden et utal af 

repræsentative opgaver på danske landshold. 

Grundlaget for denne succes har været et specifikt fokus på kontinuitet, 

professionel tilgang og langsigtet perspektiv, hvor et stærkt og kompetent 

træningsmiljø omkring såvel atleter som trænere i kombination med nogle af 

landets bedste fysiske træningsforhold har været helt centralt. 

 Klubbens helt klare målsætning om at fastholde og udvikle et attraktivt talent- og 

elitemiljø forudsætter et stort og vedholdende fokus på at rekruttere, fastholde og 

videreuddanne vores trænerstab på både ungdoms- og seniorniveau. 

Trænerstaben skal dække alle atletikkens discipliner og gennem ny viden 

implementere nye facetter af innovative træningstilgange inden for de enkelte 

discipliner. En kompetent og specialiseret trænerstab skaber en unik mulighed for 

sparring og videndeling. Trænerne trækker på hinandens respektive 

specialkompetencer i deres tilgange til de enkelte atleters individuelle 

udfordringer. 

Fundamentet for elitearbejdet på seniorniveau, er en konstant opmærksomhed på 

fødekæden, ikke mindst med at spotte og udvikle lovende talenter med 

udgangspunkt i klubbens indsats på ungdoms- og juniorområdet. Som en del af et 

bredere fokus på talent- og elitearbejdet i Danmark samarbejder Aarhus 1900 

Atletik med andre atletikklubber for at understøtte deres lokale atletik-talenter og 

samtidig sikre kontinuitet i elitearbejdet med henblik på at overtage udviklingen 

af talenterne, når de måske i forbindelse med videreuddannelse flytter til Aarhus.  

Målsætningen er at tilbyde landets bedste elite- og talentmiljø, som kan sikre 

fastholdelse og udvikling af de bedste trænere. Et centralt element i det er ikke 

mindst de kompetencer vores samlede trænerstab besidder.  
 

Økonomi: 

Samlet budget: Støtte fra forbund: Støtte - egen forening: Ansøgt tilskud: 

3.320.000 795.000 1.710.000 260.000 

 

Udfyldes af fonden Modtaget: 3/5-21  Ansøgningsrunde: 45 #: 419 

Tidligere ansøgninger #: Maj 20 # 398 (50 t kr.) Beløb modtaget: 135.000 



       

 

 


