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NEC Aarhus 

Processen omkring et NEC i Aarhus har været i gang siden Team Danmark løftede sløret for projektet i 

begyndelsen af 2016. De overordnede rammer blev med NEC rapporten (februar 2017) præciseret med et 

forslag om at etablere et Nationalt Elitesportscenter i København og samtidig etablere Regionale NEC-

lokationer i henholdsvis Aalborg, Odense og Aarhus. Henover sommeren 2017 er der udarbejdet materiale 

for et NEC i Aarhus, der skal bidrage til processen om at styrke talent- og eliteidrætten i Aarhus. Et af 

målene med et NEC i Aarhus er at forstærke samarbejdet yderligere mellem Aarhus Kommune, Team 

Danmark, DIF, specialforbund og eliteklubber. Et NEC i Aarhus skal med en placering ved enden af Stadion 

Alle ved Ceres Park være samlingspunkt for træning, vidensdeling og præstationsoptimering for hele 

regionens talent- og eliteidræt.  

Efter materialet blev udarbejdet har der været drøftelser med Team Danmark samt med aarhusianske 

specialforbund og eliteklubber. Team Danmark valgte i efteråret 2017 at ansætte Ricky Raaholt som 

projektdirektør for hele NEC-projektet. Eliteidræt Aarhus og Aarhus Kommune har afholdt flere møder med 

projektdirektøren ligesom der også har været afholdt møder med mellem de forskellige 

samarbejdspartnere: Team Danmark, DIF, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og VIA University College. 

Seneste møde mellem samarbejdspartnerne blev afholdt mellem Team Danmark, Aarhus Kommune og DIF 

med deltagelse af Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, Team Danmark direktør, Lone 

Hansen og DIF direktør, Morten Mølholm d. 29/11 – 2017. Til dette møde blev rammerne for et fælles NEC-

kommissorium drøftet, og der var generel enighed omkring indholdet af det fælles udkast. Kommissoriet 

indeholder blandt andet planer om udformningen af en arbejdsgruppe, der i fællesskab skal udforme de 

bedst mulige rammer for et NEC i Aarhus. Denne arbejdsgruppe skulle efter planen begynde arbejdet primo 

2018 og afslutte arbejdet ultimo 2018. 

Indtil videre afventer Eliteidræt Aarhus og Aarhus Kommune dog udspillet fra Team Danmark. Aarhus 

Kommune har godkendt udkastet til et kommissorium, men afventer de afsluttende møder mellem Team 

Danmark, Aarhus Universitet og VIA University College.  

Eliteidræt Aarhus har flere gange taget kontakt til projektdirektør Ricky Raaholdt for at fremskynde den 

videre proces, da man ønsker at igangsætte NEC projektet hurtigst muligt. Eliteidræt Aarhus har d. 26/04 

modtaget indkaldelse til første møde i arbejdsgruppen, hvor det fælles kommissorie skal gennemgås, og 

hvor de forskellige samarbejdspartnere skal forventningsafstemme den videre proces. Dato for mødet er 

den 22/05 – 2018.  

Forhåbentligt kan arbejdsgruppens arbejde stadig færdiggøres ved udgangen af 2018, da Aarhus Kommune 

allerede har udarbejdet materiale omkring et NEC. Grundet Aarhus Kommunes engagement for processen 

er et NEC i Aarhus længere fremme i udførelsen end flere af de andre NEC byer på trods af, at disse byer 

allerede har godkendt og underskrevet et fælles kommisorium.   


