Punkterne 6-18 er fokuspunkter for udvikling
6. Aarhus - City of talent/ Sport Summit
Sport Summit (i samarbejde med AU) blev afholdt planmæssigt med konference d. 12-14
september 2017. Herunder afholdtes den årlige EAS-konference også. Der er fortsatte
mulighederne for at udvikle området.
7. ESAA Camps
Aarhus bør have en central rolle i at udvikle camps og træningslejre i byen. Dette skal være til
glæde for både brede-, talent- og eliteidrætten samt være en platform for udbredelse inden for
andre af områder i Aarhus Kommune. Mulighed for inddragelse af øverste etage på ESAA
kollegiet.
8. Special forbund - Nye samarbejdsformer
Der vil blive øget fokus på nye samarbejdsformer og fora med specialforbundene. Som eksempel
kan nævnes samarbejdet med Badminton Danmark og Dansk Håndbold Forbund.
9. Regionalt samarbejde
ESAA vil indgå og udvikle tankerne omkring et regionalt samarbejde omkring talentudviklingen.
Der har været mange henvendelser fra de omkring liggende kommuner.
Et regionalt samarbejde vil også styrke samarbejdet med AU Elitesport på Aarhus Universitet og
understøtte udviklingen af et Regional NEC Aarhus.
10. Kommunikation / formidling
Der har været forskellige sondringer på området, men der er ikke etableret en tilfredsstillende
form endnu.
11. AASKO Kollegiet istandsættelse
For at opretholde en høj kvalitet for udøverne drøftes mulighederne for at renovere kollegiet. Dele
af de nuværende bygninger trænger til renovering indenfor en kort årrække. En renovering vil
være med til at påvirke bomulighederne positivt for talent- og eliteudøvere i Aarhus.
12. NEC - TD -> Faciliteter
I samarbejde med Team Danmark flytter TD’s eksperter ind i Sportens Hus (TD bygningen) med
behandlerrum og kontorlokaler. Dette er første step mod et Regionalt NEC i Aarhus og
renoveringen af lokalerne i bygningen påbegyndes i efteråret 2017. Dertil optimeres cardiotræningslokalet og flyttes til 1. sal i TD bygningen.
13. Trænerakademi
Der er påbegyndt sondringer med udvalgte Specialforbund og Interesseorganisationer omkring
udviklingen af et Trænerakademi i Aarhus.
14. Double pass  Ny form for SATE-analyse
Med afsæt i firmaet Double Pass (Belgisk), kan der findes inspiration til at ændre og udvikle SATEanalysen, med bla. en mere objektiv skallering.

15. Ceres Park & Arena (Atletion)
Politisk bevågenhed på området samt udviklingsmuligheder, fremtid, udlicitering etc. Mange ting
er i spil og det er vigtigt at deltage aktivt i påvirkningen af fremtiden matrikel.
16. Politisk arrangement / strategi
Det bør drøftes både form, indhold og ageren ift. de områder, der kan løftes ved hjælp af politisk
involvering.
17. Løfte omsætningen/indtægterne/sponsorkoncept
Et naturligt fokus, for at få optimeret nuværende ressourcer og få vurderet muligheden for at få
tilført ressourcer til konstruktivt påvirkning af udviklingspunkterne.

