Velkommen til debatmøde om
eliteidrætten i Sorø Kommune

Formål
• Hvem er vi/hvem er i – og hvad kan vi
sammen?
• Udbrede kendskabet til TalentSport Sorø
• Modtage flere og mere målrettede
ansøgninger
• Sætte fokus på talentarbejde og eliteidrætten i
Sorø Kommune
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Mission - TalentSport Sorø
Bestyrelsens oplæg
TalentSport Sorø’s mission er via partnerskaber
med Sorø Kommune, erhvervslivet, foreninger
og andre interessenter, at:
• Medvirker til at støtte talentudviklingen og
elitesporten i Sorø Kommune
• Medvirke til at markedsføre Sorø kommune
gennem idrætten
• Medvirke til at udvikle rollemodeller inden for
eliteidrætten
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Hvem kan modtage støtte?
• Af Sorø kommune godkendte folkeoplysende
foreninger og deres udøvere/trænere
• TalentSport Sorø har særlig fokus på unge
udøvere
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Definition – Bestyrelsen definerer
Elite og talent som værende:
• Sports- og idrætsudøvere der udøver deres træning på det
højeste officielle niveau inden for deres sports- og idrætsgren.
• Sports- og idrætsudøvere som er repræsenteret på udvalgte
hold på nationalt niveau ved deres respektive officielle
forbund.
• Sports- og idrætsudøvere der af deres respektive forbund
udpeges til særlige talenter inden for deres sports- eller
idrætsgren.
• Sports- og idrætsudøvere som konkurrerer i de bedste
landsdækkende eller landsdelsdækkende ligaer eller
divisioner, indenfor sportsgrene som har national eller
international interesse.
• Sports- og idrætsudøvere som klubben/foreningen har
udpeget som talent og satser på.
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Hvad kan der gives støtte til?
• Ekstraordinære udgifter i forbindelse med
eliteidrætsudøveres og talenters træningssamlinger
og – lejre, i relation til og i forbindelse med,
nationale og internationale konkurrencer. Det
forventes at der ydes en egen og/eller anden
medfinansiering i forbindelse med dette.
• Ekstraordinære udgifter til aflønning af elitetrænere
og specialister i Danmark, som målrettet arbejder
med eliteidrætsudøvere og talenter, og som
betragtes som værende førende inden for deres
faglige felt.
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Der ydes ikke støtte til:
• Drift!
• ”bredde-aktiviteter”, herunder deltagelse i eller
afholdelse af lokale og regionale mesterskaber
• klubbernes eller idrætsudøvernes daglige drift,
det er således kun nye eller ekstraordinære
projekter som kan støttes
• Forplejning
• Karantænedømte idrætsudøvere grundet doping
eller anden overtrædelse af et
specialforbunds/DIF`s regler
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Eksempler på støttetiltag:
Ekstraordinære udgifter til f.eks.:
• Fællestræninger
• Træner/specialist løsninger
• Træningslejr
• Konkurrencedeltagelse
• Netværksdannelse på eliteniveau
Listen er ikke udtømmende.
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Krav til støttemodtagere:
• Efter tilsagn om støtte og inden udbetaling af støttemidler,
skal støttemodtager fremsende en plan for, hvordan
idrætsudøveren kan markedsføre og brande TalentSport Sorø.
Eksempler kan være at påføre logo for TalentSport Sorø på tøj,
tryksager, hjemmeside mm.
• Støttemodtager skal stille sig til rådighed for evt.
sponsorarrangementer eller netværksmøder, som TalentSport
Sorø arrangerer.
• Bestyrelsen ønsker at besøge udvalgte støttemodtagere og
drøfte status på de tildelte midler, samt sportslige
præstationer. TalentSport Sorø tager initiativ til
mødeindkaldelsen og udsender en dagsorden inden mødet.
• Støttemodtager skal give en kort skriftlig afrapportering.
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Bestyrelsens nye ideer!
Talent og elitemiljø på tværs:
• Kost og ernæring
• Coachning
• Styrketræning og skadesforebyggelse
• Foredrag
• Netværk for talenttrænere og talenter
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