Side 1 af 5

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune
Vers.1 – 07.06.07
Vision

Mål

Handlinger

Resultatkrav

Det er værdifuldt, at

Det er målet, at

Derfor arbejder vi for, at

Vi følger op ved

Eliteidrætten i Holstebro Kommune
tager afsæt i udviklingen af talenter.

Udviklingen af eliteidrætten sker i et
samspil mellem eliteidrætsudøvere,
eliteklubber, uddannelsesinstitutioner,
erhvervsliv og kommune.

Efterår 2007 - Holstebro Kommune
tager initiativ til stiftelsen af Holstebro
Elite Sport, (selvejende institution).
Holstebro Elite Sport skal koordinere og
udvikle eliteidrætten i
overensstemmelse med den
kommunale vision.

At flere eliteudøvere og elitehold i
Holstebro Kommune kan begå sig på
nationalt niveau.

Give ambitiøse og talentfulde lokale
Idrætsudøvere, uanset alder, mulighed
for udvikling af deres kompetencer.

Holstebro Elite Sport har egen
bestyrelse, administration og
sekretariat. Er ansvarlig for ansættelsen
af administrativt personale.
Holstebro Kommune i samspil med
eliteidrætsklubber og erhvervsliv stiller
økonomi til rådighed for driften af
Holstebro Elite Sport.

Skabe sammenhæng/helhed i
eliteidrætsudøvernes hverdag gennem
koordinering og samarbejde mellem
elitesport og uddannelsesinstitutioner.

Holstebro Elite Sport etablerer og
koordinerer et elitesamarbejde med
uddannelsesinstitutionerne i Holstebro
Kommune, gældende individuel træning
og koordinering af træning/studier/hvile
for eliteidrætsudøvere og
eliteidrætstalenter i alderen 13 – 30 år.
Elitesamarbejdet gælder følgende:
• Folkeskolen
• Ungdomsuddannelserne
• Videregående uddannelserne,
CVU-Vita, Nissum Lærer Sem.,
og øvrige
uddannelsesinstitutioner.

Opnå bedre sportslige resultater inden
for de idrætsgrene, som deltager i
talentudviklings-projekter.
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At uddannelsesinstitutionerne
tilrettelægger fleksible og individuelle
uddannelsesforløb, som giver mulighed
for, at eliteidrætsudøvere kan udvikle
deres talent og forfølge et idrætsligt
mål, samtidig med at de tager en
kompetencegivende uddannelse.

Holstebro Kommune tager initiativ til
etableringen af eliteidrætsklasser i
folkeskolen 7.-10 årgang. Start august
2008. Indeholder tre gange
morgentræning pr. uge fra kl. 08.00 –
10.00. Klubberne stiller trænere til
rådighed.
Holstebro Kommune tager initiativ til
etablering af Holstebro Elite Akademi i
samarbejde med relevante
samarbejdspartnere. Start august 2008.
Her kan eliteidrætsudøvere udvikle
deres talent samtidig med en
ungdomsuddannelse.
Holstebro Elite Akademi samarbejder
følgende institutioner:
• Holstebro Gymnasium, STX
• Holstebro Handelsskole, HHX
• Holstebro Tekniske Skole, HTX
• Folkeskolens 10. klasse Eliteidrætsklasse
som sammen tilrettelægger fælles
individuelt morgentræning to gange pr.
uge fra kl. 08.00 – 10.00. Klubberne
stiller trænere til rådighed.
I 2008/2009 etableres et samarbejde
med de øvrige uddannelses institutioner
i Holstebro og Holstebro Elite Akademi
om træning på eliteniveau.
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Holstebro Kommune kan fastholde og
tiltrække idrætstalenter på grund af et
attraktivt talentudviklings-miljø, hvor
både uddannelse og idræt prioriteres
højt.

Skabe eliteidrætsmiljøer for unge
idrætsfolk, hvor eliteidrætsudøverne
tilbydes de rette forhold vedr. facilitets-,
sociale – og uddannelsesmæssige
vilkår.

Etablere i samspil med relevante
samarbejdspartnere trygge bo-enheder
og bo-miljøer med kostordning og
opsyn for eliteidrætsudøvere.

At Holstebro Kommune hvert år
udarbejder en prioriteret liste over
udbygningen af kommunale
idrætsanlæg.

Stille de rette fysiske faciliteter til
rådighed for idrætsudøverne via
nybyggeri og vedligeholdelse af
eksisterende forhold.

Holstebro Kommune afsætter hvert år
økonomiske midler til forbedringer af
idrætsforholdene.

Udvikle og iværksætte en ”vinder-kultur”
blandt eliteidrætsudøvere.

Holstebro Elite Sport opretter personlig
rådgivning/mentor-ordning til alle
eliteidrætsudøvere, indenfor
studievejning, coaching, økonomi samt
karriere – og uddannelsesplaner.
Etablerer Holstebro Elite fond, under
bestyrelsen i Holstebro Elite Sport.
Fonden uddeler tilskud og støtte til
nytænkning indenfor talentudvikling og
netværksdannelse. Start august 2008.
Skal via et samarbejde med
erhvervslivet og boligforeninger sikre
fleksible bolig – og jobmuligheder for
talenter og eliteidrætsudøvere.

Holstebro Kommune bliver udnævnt
som eliteidrætskommune under Team
Danmark i løbet af 2008-2009.

Holstebro Kommune inden 1.juli 2007
eller 1.juli 2008 søger om at blive
udnævnt som eliteidrætskommune
under Team Danmark.
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Etablerer en idrætsskole efter Team
Danmark koncept. Start 2009.
Udarbejde en langsigtet
strategi/målsætning på
eliteidrætsområdet i Holstebro, via
visionen ”Elite 2020”.

I løbet af 2008-2009 udarbejder Kultur –
og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune
i samarbejde med Holstebro Elite Sport
visionen ”Elite 2020”.

Tiltrække større sportsbegivenheder til
Holstebro Kommunen – af regionalt,
nationalt – og internationalt karakter.

Eliteklubberne samarbejder med
Holstebro Elite Sport og specialforbund
om udvikling og gennemførelse af
større sportsevents.

Sikre et højt niveau på
uddannelsesområdet for trænere og
ledere.

Holstebro Kommune i samarbejde med
foreningerne tager initiativ til
uddannelse af trænere og ledere.

At skabe folkelig interesse for
eliteidrætten i Holstebro Kommune

Holstebro Elite Sport tager i samarbejde
med videregående uddannelsesinstitutioner initiativ til etablering af
træner/leder akademi. Start aug. 2009.
Fremme klubudviklingen såvel
organisatorisk som sportsligt i
eliteklubberne

Klubberne skal gennemgå diverse
kursusforløb mht. talentudvikling,
organisation og fremtidsstrategi.

Eliteklubberne skal samarbejde på
tværs af hinanden.

Holstebro Kommune stiller krav om at
klubberne skal arbejde for en udnyttelse
af styrker, ressourcer og faciliteter samt
støtte initiativer som kan højne det
lokale træningsmiljø, og skabe
træningsinitiativer på tværs af
idrætsgrene.

Eliteklubberne udarbejder årlige
eliterapport for den enkelte klub vedr.
status for klubbernes organisation og
sportslige niveau.
Se et stigende antal elitetiltag på tværs
af klubberne vedr. netværksdannelse,
udnyttelse af fælles ressourcer, og
samarbejdsprojekter skal være
stigende.
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Holstebro Elite Sport udbyder løbende
kursus program til klubber,
eliteidrætsudøverne, trænere, ledere,
sponsorer m/ansatte og studerende på
kommunens uddannelsesinstitutioner.
Start august 2008.
Kursusprogrammet kan indeholde:
• Skadesforbyggende træning
• Fysisk træning
• Idrætspsykologi
• Medietræning
• Sponsoraftaler
• Kost og ernæring
• Træner uddannelse
Sikre fokus og synlighed af eliteidrætten
via markedsføring af eliteidrætsudøvere
i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune, Holstebro Idræt
Forbund og Holstebro Elite Sport
arrangerer årligt Holstebro Sportsgalla.
Etablering af egen hjemmeside
”www.holstebroelitesport.dk”.

