26. maj 2015
Vedr.: Interessetilkendegivelse fra potentielle elitekommuner

I det flg. opridses Team Danmarks forventninger til rammerne for dialogen med kommuner, som
ønsker at indgå i elitekommune-samarbejdet med Team Danmark
Team Danmark har stor interesse i, at kommunerne prioriteter at støtte talentudviklingen inden for
den lokale eliteidræt. Team Danmark er derfor som udgangspunkt interesseret i dialog med alle
kommuner, som ønsker at støtte op om talentudviklingen i de lokale eliteklubber. Team Danmark
kan imidlertid kun indgå et mere formaliseret og forpligtende samarbejde efter elitekommunemodellen med de kommuner, hvor de politiske og sportslige forudsætninger vurderes at være til
stede.
Interesserede kommuner kan udarbejde en interessetilkendegivelse til Team Danmark, og der kan
på baggrund heraf etableres en dialog om evt. elitekommune-samarbejde.
Der er ingen nærmere formkrav for interessetilkendegivelsen, og tidsrammerne for processen vil
kunne aftales nærmere. Såfremt flere kommuner måtte udvise interesse på samme tid, kan det være
hensigtsmæssigt, at terminerne for interessetilkendegivelse og den efterfølgende dialog
harmoniseres tidsmæssigt.
Interessetilkendegivelserne kan med fordel indeholde:
 Beskrivelse af kommunens idrætspolitik og eliteidrætspolitik.
 Beskrivelse af vision, målsætninger og overordnede udviklingsperspektiver for eliteidrætten
og talentudviklingen inden for eliteidrætten i kommunen.
 Beskrivelse af den tiltænkte organisering omkring eliteidræt/talentudvikling i kommunen
 Beskrivelse af den økonomi, som kommunerne påtænker at investere i samarbejdet i den
kommende 4-års periode.
 Beskrivelse af idrætsgrene, som kommunen ønsker at prioritere (incl. udkast til
handlingsplaner som er tiltrådt af de respektive specialforbund).
 Beskrivelse af planerne for udvikling af idrætsskoler i kommunen
 Beskrivelse af planerne for samarbejde med ungdomsuddannelser i kommunen.
 Beskrivelse af planerne for etablering af en service-model for den lokale talentudvikling
inden for eliteidrætten (sportsmedicin, fysisk træning/testning, sportsernæring,
sportspsykologi mv.).
Team Danmark anbefaler, at kommunerne inddrager de relevante specialforbund i udarbejdelsen af
ovennævnte handlingsplaner for de involverede idrætsgrene. Team Danmark kan formidle kontakt
til specialforbundene i de Team Danmark-støttede idrætsgrene.
Team Danmark kan, såfremt der er ønske herom, bistå kommunerne med rådgivning og sparring i
beskrivelses-fasen. Dette har dog ingen præjudice for Team Danmarks efterfølgende stillingtagen til
et evt. elitekommune-samarbejde.
Når Team Danmark har modtaget interessetilkendegivelsen, vil der på baggrund af materialet kunne
aftales en tidsplan for dialogen, og herunder for evt. politiske drøftelser.

