
Bilag 2  til samarbejdsaftale mellem TD og Atletion om styrketræning 
 

Aarhus-modellen (Ændret pr. 1/1- 2014) 

Godkendt af Aarhus Elite, Team Danmark og Eliteidræt Aarhus. 

 

Økonomi: 

Udøvere: 

Alle betaler depositum på 250,- kr. pr. brik 

 

Betaling pr. år: august -juli 

TD-udøvere:  0,- kr.   ca.100 udøvere 

ESAA  0,- kr.   ca.150 – 200 udøvere 

Århus Elite  0,- kr.   100 udøvere 

Århus Udøvere 1500,- kr. ca.150 – 200 udøvere 

Dagskort  50,- kr. 

Kraftcenter-kort forhandling 

Medarb. Idr.Hus 500,- kr. 

 

Der indbetales på Eliteidræt Århus’ konto:  
Danske Bank reg: 3627 konto:10483123 

 

Depositum beløbet ”fryses” på en konto, andre beløb indgår i driften. 

 

Åbning: Atletions vagter åbner de 3 ydre døre efter følgende tidsskema:  

Hverdag 7:15 – 22:00 

Fredag 7:15 – 20:00 

Weekend: 8:15 - 18:00 

 

Rengøring: Atletion foretager rengøring i lokalet 1 dag om ugen efter nærmere aftale. 

 

Omklædningsrummet: benyttelse af eksisterende omklædningsrum ved 
styrketræningslokalet.  

Ansøgning om adgang: Der søges online på www.esaa.dk  
Styregruppen v. daglig leder, Steffen Wich, behandler ansøgningerne. 

Ved tvivlsspørgsmål træffes afgørelsen i styregruppen. 

 

 

 

 

 



Ansvarlig:  

Atletion (Aarhus Elite) 
Aarhus Kommune har justeret driftsaftalen med Aarhus Elite og har tilført 300.000,- til 
Aarhus Elite for faciliteterne i TD centeret. 

Opgaver: 

 Rengøring/affaldsspande 

 Opsyn med følgende faciliteter (rummet, væg, loft, lys, døre, vinduer, gulv,  
ventilation) 

 Fastgørelse af udstyr efter aftale med Eliteidræt Aarhus 

 På sigt mulighed for trådløs internetadgang 

 Omklædningsrum på 2. sal  

 

Team Danmark (København) 

 Kalibrering og eftersyn af materialer, maskiner etc. (Pedan etc. Ca. 4 gange årligt) 

 Indkøb og udskiftning af udstyr. Defineret som maskiner, vægte og andre større 
ting. 

 Specialkabler o. lign 

 Servicering/levering af ismaskine 

 

Eliteidræt Aarhus 

 Godkendelse og udstedelse af kort til ansøgere 

 Ansættelse af instruktører 

 Regnskabsføring. Regnskabet følger kalender året og godkendes i samråd mellem 
TD og Eliteidræt Aarhus. Årets resultat indgår i Eliteidræt Aarhus regnskab og tilgår 
derfor Eliteidræt Aarhus. 

 Elektronisk adgangssystem 

 Indkøb af løsøre. Defineret som hække, karabiner, magnesium etc. 

 

Styregruppe: 

Styregruppens opgaver består af: 

 1 person fra Team Danmark  

 1 person fra Eliteidræt Aarhus 

 1 person fra de fysiske trænere. Udpeget i samråd mellem TD og EIA. 


