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Notat til Rådmadsmøde 

 

Emne: DIF og Team Danmarks udmelding om et Nationalt Elitesportscenter  

Til: Rådmanden        

Kopi til: Niels Rask 

 

DIF og Team Danmarks udmelding om et Nationalt Elitesportscenter  

 

1. Status 

Formålet med dette notat er at give et overblik over DIF og Team Danmarks 

udmelding omkring etableringen af et Nationalt Elitesportscenter (NEC). 

Dertil indeholder notatet en beskrivelse af Aarhus’ fremtidige rolle samt en 

indstilling til Rådmanden omkring Aarhus’ reaktion på udmeldingen.  

 

DIF og Team Danmarks udmelding 

København er blevet valgt til at være nyt NEC. Dette er naturligvis taget til 

efterretning. På trods af udmeldingen åbner DIF og Team Danmark op for, at 

andre byer (inkl. Aarhus) bliver en del af samarbejdet med et NEC igennem 

regionale elitesportscentre. 

 

Man har nu valgt en løsning, hvor non-sport områderne er samlet i Køben-

havn, med hovedfokus på forskning og innovation, men hvor den sportslige 

udvikling fortsat vil være at finde regionalt. Dette er en cadeau til talentud-

viklingen i Aarhus samt til de sportslige resultater, der leveres af aarhusian-

ske udøveres. Aarhus vil som regionalt elitesportscenter stadig kunne bi-

drage med udvikling og toppræstationer både nationalt og internationalt.  

 

2. Aarhus’ fremtidige rolle 

I udmeldingen fra DIF og Team Danmark er der som nævnt lagt op til at 

Aarhus bliver regionalt elitesportscenter i et tæt samarbejde med et NEC i 

København. Det gode samarbejde mellem Aarhus Kommune og de lokale 

klubber, ser dermed ud til fortsat at kunne skabe gode udviklingsmuligheder 
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for de aarhusianske udøvere. Dertil er samarbejdet mellem ESAA, AU Elite-

sport og diverse uddannelsesinstitutioner i Aarhus fortsat givtigt for udøver-

nes dagligdag og har helt afgørende betydning for mulighederne for at kunne 

kombinere uddannelse og elitesport.  

 

På rankingen over Team Danmark elitekommunerne fra sæsonen 13/14 lå 

Aarhus øverst på ranglisten, hvilket således et vidnesbyrd om, at Aarhus er 

en magtfaktor inden for dansk talentudvikling og elitesport (Analyse for 

15/16 kommer når sæsonen er færdig og tegner pt. samme billede). Denne 

position skal bibeholdes i samarbejde med ny NEC model. Det kræver dog 

fortsat et stærkt lokalforankret samarbejde mellem aktørerne i og omkring 

Aarhus, der som regionalt elitesportscenter, stadig skal være med til at sætte 

dagsordenen for dansk elitesport.  

 

3. Indstilling / drøftelse 

Som reaktion på udmeldingen fra DIF og Team Danmark foreslår Eliteidræt 

Aarhus følgende løsninger: 

 

- Presse meddelelse fra RM omkring udmeldingen (udarbejdes i samarbejde 

med Michael Jaap). 

- Kort skriv til DIF og Team Danmark med reaktion på NEC udmelding. 

- Indkalde til lukket konference med en NEC dagsorden. 

 

Det foreslås, at der bibeholdes en fortsat god dialog med DIF og Team Dan-

mark omkring det fremtidige samarbejde. Samarbejdet mellem Aarhus Kom-

mune, DIF og Team Danmark bliver afgørende for, om løsningen med Aar-

hus som regionalt elitesportscenter vil kunne fungere optimalt.  

 

Det foreslås desuden at indkalde til en lukket konference for den aarhusian-

ske sportselite med udgangspunkt i NEC udmeldingen. Denne konference 
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skal være med til at skabe retning for det lokale samarbejdet inden for talent- 

og elitesport i Aarhus.  


