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3.3 SPORT OG TALENTUDVIKLING

• NEC-faciliteterne skal udvikles i samarbejde 
med DIF & Team Danmark. Dette arbejde på-
begyndes med udvikling af Sportens Hus, som 
et centralt omdrejningspunkt for Team Dan-
marks aktiviteter i byen og som første skridt i 
gentækning af et styrket set up til gavn for alle 
brugere.

• Ceres Park skal være omdrejningspunkt for 
Idræt, talent- og elitesport. Eliteidræt Aarhus 
skal igangsætte en proces med at gentænke 
faciliteterne og brugen af disse, for at styrke 
etableringen af NEC samt optimere eksiste-
rende klubber og interesseorganisationers vir-
ke i faciliteterne.

• Samarbejdet med DIF & Specialforbundene 
skal udvides/intensiveres, så der kommer en 
tæt kobling mellem et regionalt NEC og talen-
tarbejdet i specialforbundene og i byens elite-
miljøer. En langsigtet strategi for et regionalt 
NEC, hvor byens elitemiljøer indgår i organise-
ringen, forudsætter en tættere kobling mellem 
specialforbund og eliteklubber, da specialfor-
bundene sætter den overordnede retning for 
eliteklubbernes talentarbejde.

Aarhus skal fortsat udvikle og understøtte et 
stærkt sports- og talentudviklingsmiljø, der 
sikrer gode rammer og faciliteter for udøvere 
og klubber i samarbejde med interesseorga-
nisationer, specialforbund og Team Danmark. 

Aarhus er en by med stor diversitet inden for 
sport og talentudvikling, som understøttes af Aar-
hus Kommune gennem Eliteidræt Aarhus. Ved at 
styrke samarbejdet med de øvrige interesseorga-
nisationer inden for idrætten, skal Aarhus udvikle 
sig til at stå endnu stærkere som idrætsby.

Eliteidræt Aarhus har gennem en årrække un-
derstøttet velfungerende kraftcentermiljøer inden 
for en lang række sportsgrene i samarbejde med 

Team Danmark, Specialforbundene og klubberne 
i Aarhus. Herved er Eliteidræt Aarhus med til at 
sikre, at Aarhus har en stærk position inden for 
international og national elitesport.

Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) er et part-
nerskab mellem lokale klubber, byens uddannel-
sesinstitutioner, Team Danmark og DIF. Partner-
skabet er forankret i Aarhus via fonden Eliteidræt 
Aarhus, og er efter 10 års virke en vigtig spiller i 
byen. Via ESAA kan elitesportstalenter kombine-
re træning, skolegang og uddannelse ud fra en 
helhedsorienteret og langsigtet indsats. I sæson 
2017-2018 er 450 unge i alderen 15–25 år tilknyt-
tet ordningen både i folkeskolen, på ungdomsud-
dannelserne og de videregående uddannelser. 

Ambition 1
Aarhus skal være en del af det Nationale Elitesports Center (NEC), som en regional partner, der under-
støtter intentionerne i den nationale strategi i samarbejde med DIF og Team Danmark.
 
Initiativer
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• ESAA-konceptet skal fortsat understøttes og 
videreudvikles i samarbejde med relevante 
parter, og være en del af grundlaget for det 
kommende NEC i Aarhus. 

• Der skal arbejdes for at udvikle et træneraka-
demi i Aarhus i samarbejde med Team Dan-
mark, DIF og specialforbundene. Dygtige ud-
øvere kræver veluddannede trænere. Aarhus 
har et mangfoldigt uddannelsesmiljø, men der 
mangler en institution, der kan uddanne kva-
lificerede trænere til talentmiljøerne og styrke 
rekrutteringen af trænere til hele byens sports-
miljø.

• Aarhus skal være en attraktiv by for trænings-
lejre og sommercamps, der både kan under-
støtte bredde, talent og eliteidrætten i byen, 
tiltrække klub- og landshold, samt understøtte 
et regionalt NEC. 

• Mulighederne for at lave forsøg med ESAA 
KIDS på flere skoler skal undersøges. ESAA 
KIDS er et åben skole samarbejde mellem 
ESAA, skole og foreningslivet. 

3.3 SPORT OG TALENTUDVIKLING

Ambition 2
ESAA skal fortsat sikre, at uddannelse og sport hænger sammen for det enkelte talent ved at skabe 
optimale rammer for både uddannelse og sportslig udvikling (dual career).
 
Initiativer


