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Nationalt Elitesportscenter 

Dette notat er en opfølgning på det igangværende arbejde i forbindelse med et Nationalt Elitesportscenter i 

Aarhus. Der har i perioden været afholdt en række møder med interessante organisationer og forbund, 

hvor muligheden for et NEC i Aarhus er blevet drøftet. Der er således afholdt møder med fem 

specialforbund samt DIF, Aarhus Universitet og Team Danmark.  

Der har været konstruktiv dialog og overordnet har stemningen været positiv over for et NEC beliggende i 

bla. Aarhus. Aarhus modellen, med et campusområde på Stadion Allé, er derfor fortsat løsningen, der 

arbejdes videre med. I det følgende notat vil indholdet i de forskellige møder blive opsummeret for at give 

det bedst mulige billede af situationen og processen på nuværende tidspunkt.  

DIF  

Til mødet med DIF ved Niels Nygaard blev der givet en klar indikation på, at løsningen omkring et Nationalt 

Elitesportscenter kunne blive en todelt løsning. Målet vil dermed være at lave en Øst og en Vest afdeling af 

et NEC. I den forbindelse vil Aarhus være et oplagt valg til at opfylde kriterierne for en Vest afdeling, som vil 

skabe optimale rammer for eliteudøverne. Ved at todele et NEC vil det også være lettere for Aarhus at 

fokusere på de sportsgrene, der rent logistisk og praktisk giver bedst mening i forhold til en placering i 

Aarhus. Niels Nygaard påpegede at en dialog med specialforbundene ville være en god ide.   

Specialforbund 

Der er afholdt møder med Sejlsport, Orientering, Atletik, Sportsdans og Basketball, der alle er sportsgrene, 

som leverer resultater på allerhøjeste niveau og som repræsenterer eliteidrætten i Aarhus på bedste vis. 

Det er afgørende at disse forbund er positivt indstillede over for et NEC i Aarhus, så udøverne kan få 

optimale forhold i dagligdagen og fortsat levere ønskede resultater. Igennem de mange møder med disse 



specialforbund var der en række generelle betragtninger, der kendetegnede forbundenes ønsker til et NEC i 

Aarhus.  

Aarhus havde en super infrastruktur kombineret med uddannelser på alle tænkelige niveauer. 

Talentudviklingen og kraftcenterstrukturen i Aarhus er gennemprøvet og den bedste i landet. Forbundene 

var naturligvis loyale overfor den igangværende proces, men var ikke modstandere af en todelt model. 

Aarhus Universitet 

Aarhus Universitet er overordnet meget positive for at indgå i et kommende samarbejde med NEC Aarhus. I 

det nuværende samarbejde med AU Elitesport, bliver der allerede arbejdet målrettet med at optimere 

mulighederne for eliteatleterne, så det er muligt at kombinere elitesport med en videregående uddannelse. 

Decan for Helth, Allan Flyvbjerg, er således interesseret i et øget samarbejde mellem et NEC i Aarhus og 

Aarhus Universitet har med fokus på dual-career samt vidensdeling mellem forskning og specialforbund for 

at skabe optimale forhold for eliteudøvere og trænere. Der er derfor allerede planlagt yderligere møder, for 

at få overblik over indholdet af et kommende samarbejde.   

Team Danmark 

Team Danmark ved Lone Hansen og Knud Skadborg var generelt afventende i forhold til melde for meget 

ud omkring et Nationalt Elitesportscenter. De afventer således arbejdsgruppens anbefalinger, men 

tilkendegav dog, at Aarhus modellen kunne være et godt bud på et kommende NEC. De informerede dog 

om, at processen sandsynligvis vil blive forlænget ift. først udmeldte dato d. 1/9-16. 

Afrunding 

I den kommende periode vil Eliteidræt Aarhus fortsat arbejde videre mod at udvikle og optimere 

forholdende for eliteudøverne i Aarhus og arbejde aktivt med processen omkring etablering af et Nationalt 

Elitesportscenter i Aarhus. Aarhus modellen er modtaget positivt af forbundene i Aarhus, og Eliteidræt 

Aarhus forsøger hele tiden at optimere modellen, så der skabes de bedst mulige forhold for udøvere, 

trænere og forbund. Dertil kommer arbejdet med at forbedre samarbejdet med samarbejdspartnerne i 

Aarhus, hvilket blandt andet gælder Aarhus Universitet. Aarhus Universitet vil blive en afgørende 

medspiller i et kommende NEC, da ekspertviden og vidensdeling kan blive en helt afgørende del af et 

effektfuldt træningsmiljø. Dertil vil det fælles fokus på dual career skabe de bedste rammer for at 

kombinere både elitesport og uddannelse i Aarhus.  



Eliteidræt Aarhus afventer dog fortsat Team Danmarks arbejdsgruppe, der skal udarbejde en 

specialforbundsanalyse, som vil belyse behov, rammer og setup for et kommende NEC. Når denne analyse 

er færdigarbejdet, vil Eliteidræt Aarhus kunne arbejde mod at justere Aarhus modellen, så den dækker de 

opstillede krav og behov for et Nationalt Elitesportscenter.  


