
Bilag 8 – Kollegier         Maj 2018 

ESAA kollegiet 

Kollegiet ligger ved Ceres Park og tilbyder 28 enkeltværelser.  

Team Danmark-støttede udøvere prioriteres sammen med ESAA udøvere og lokale talent -/ 

eliteudøvere. Tildeling af værelser sker på baggrund af  sportsligt niveau / behov. Kriterierne er 

som følger: 

o A) Anbefalet af Team Danmark og/eller specialforbund  

o B) ESAA elever 

o C) Talent-/eliteudøvere fra aarhusianske klubber 

o D) Øvrige 

 
Informationer om værelser 
Værelserne er ca. 18 m2  
Månedlig husleje: 3.249,85 kr. 
 
Inkluderet  

• Trådløst internet  

• Stort udstyret ESAA Køkken i stueplan med spisepladser  

• Fri adgang til vaskeri samt tørrerum 

• Adgang til styrkelokaler 

Røgfrit og alkoholfrit  

Gangvagter: Mathias Bak og Andreas Wöhlk  

Kollegiet er fortrinsvis for studerende i alderen 16-25 år (dog flest under 20 år)  

 

Fordeling af værelser pt: 

Sportsudøvere: 2, Øvrige beboere: 2, Sportens Hus værelse: 1 

 



Økonomi: 

Afventer nøgletal fra Deloitte  

 

Diverse: 

Kollegiet er placeret i Team Danmark bygningen ved Ceres Park og er eget af Aarhus Kommune. 

Bygningen er forpagtet ud til AGF, hvilket betyder, at Eliteidræt Aarhus lejer sig ind hos AGF ( jf 

lejekontrakt). EIA betaler i 2018 1,1 millioner kroner i leje til AGF (oprindeligt 900.000 kr. i 2011, 

dog 3% årlig stigning jf. lejekontrakt).   

Kollegiet benyttes desuden i sommermånederne som værelser for TRYG’s livreddere, der er ved 

den Permanente. Fra 2018 laves der tillige en aftale for l ivredderne ved det nye havebad. Udøver 

lejeindtægter inkluderer aftalen med TRYG også, at ESAA udøvere har adgang til Aarhus 

Svømmestadion (v. Frederiksbjerg Idrætscenter i udvalgte tidsrum.  

 

AASKO Kollegiet 

Kollegiets værelser og lejligheder  

Kollegiet har plads til op til 119 beboere fordelt på 115 værelser og 2 lejligheder. Værelserne er 
fordelt på stue, 1., 2. og 3. sal. 

Almindelige værelser (115 værelser) 

Husleje: 1.923,- 

Antal: 112 stk. 

Antal m2: 13,0 m2 

 

Tildeling af værelser sker på baggrund af sportsligt niveau / behov. Kriterierne er som følger:  

o A) Anbefalet af Team Danmark og/eller specialforbund  

o B) ESAA elever 

https://esaa.dk/media/6296/lejekontrakt-esaa-kollegiet.pdf
https://esaa.dk/media/6296/lejekontrakt-esaa-kollegiet.pdf
http://www.aasko.dk/vaerelser/
http://www.aasko.dk/lejligheder/


o C) Talent-/eliteudøvere fra aarhusianske klubber 

o D) Øvrige 

Carsten Trier er ansat som vagtmester på kollegiet og har ansvaret for pedel - og 

vedligeholdelsesopgaver på kollegiet.  

Fordeling pt:  

Sportsudøvere: 88 værelser, Internationale studerende (AU): 19, Øvrige beboere: 12 

Aarhus Universitet har lavet en aftale om brug af 19 værelser for deres internationale 

studerende. Derudover benyttes enkelte af værelserne også til TRYG -aftalen (beskrevet v. ESAA 

kollegiet) som overnatningsmulighed for Livreddere ved Den Permanente og ved det nye 

havnebad 

Økonomi 

Afventer nøgletal fra Deloitte  

 

Fremadrettede udviklingsmuligheder for kollegierne 

ESAA kollegiet 

Fordele: 

- Team Danmark bygningen er en del af Arena 2020 planen, og ESAA kollegiet vil således 
også indgå i denne plan.  

- Kollegiet har en god placering tæt på træningsfaciliteter og det øvrige miljø ved Ceres 
Park og Arena. 

- Indgår som en del af Sportens Hus (med bookingmuligheder af værelse 211). 
- Værelserne har eget toilet og bad (modsat AASKO kollegiet) . 

  

Ulemper: 

- Relativt dyrt med en årlig leje på 1,1 millioner med årlig stigning på 3% . 
- Fælleskøkken for 28 unge mennesker kan til tider give en del rengøringsudfordringer.  
- Manglende fælles arealer, da AGF har inddraget de oprindelige lokaler, der var tiltænkt 

fællesaktiviteter på kollegiet.  
- Værelser trænger generelt til udskiftning af gulv tæpper og maling på væggene.  



 

Generelle udviklingsmuligheder:  

Placeringen af ESAA kollegiet er helt essentiel i forhold til det fremtidige udviklingspotentiale. 

ESAA kollegiet er placeret tæt ved Ceres Park og Arena og en række træningsfaciliteter. 

Derudover er Team Danmarks styrkelokaler samt Team Danmarks fagkonsul enter og Sportens Hus 

placeret i samme bygning. ESAA kollegiet vil i fremtiden kunne have betydning for et NEC i 

Aarhus med bomuligheder tæt ved, ligesom det også vil være muligt at bruge værelserne til 

træningslejre eller lignende.  

Kollegiet er dog blevet en smule forsømt af AGF, der har vedligeholdelsespligten  i bygningen. 

Derudover trænger værelserne også til at blive  frisket op med nye gulve og ny maling. Hvis 

kollegiet i fremtiden fortsat skal være attraktivt , er det nødvendigt med en finpudsning af 

værelserne. Med udgangspunkt i Arena 2020 projektet og et fremtidigt NEC ved Aarhus Stadion, 

spiller ESAA kollegiet en stor rolle for talent- og elitesporten i fremtiden, såfremt det er 

tidssvarende i forhold til unge udøveres beboelsesmæssige behov eller k lubbernes/forbundenes 

behov for træningssamlinger mm.  

 

AASKO kollegiet 

Fordele: 

Central placering 

God økonomi 

Stort antal beboere 

Eliteidræt Aarhus ejer og forpagter selv kollegiet  

 

Ulemper: 

Trænger til vedligeholdelse 

Fælles bad- og toiletfaciliteter på gangene 

 

Generelle udviklingsmuligheder: 

Der er store udviklingsmuligheder for AASKO kollegiet, såfremt der bliver investeret i 

bygningerne. Som bygningerne er nu trænger de til renovering, men også fremadrettet kan 

kollegiet huse 119 sportsudøvere, der kan bo tæt på Aarhus midtby, tæt på træningsfaciliteter 

ved Stadion området og tæt på diverse uddannelsesinstitutioner. Kollegiet kan blive et 

samlingspunkt for unge talentfulde sportsudøvere, hvor udø vere kan sparre med hinanden på 



tværs af sportsgrene. Et stærkt miljø med dedikerede og ambitiøse udøvere, der prioriterer både 

sport og uddannelse, og hvor Eliteidræt Aarhus for alvor kan være med til at skabe rammerne for 

morgendagens stjerneatleter.     


