Samarbejdsaftale
Team Danmark og Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale,
som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling
i Aalborg Kommune – forankret i den selvejende institution - Elitesport Aalborg.
Parterne som vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder at:
•
•
•
•
•
•

der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Aalborg Kommune.
der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.
der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk,
personligt såvel som socialt.
der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling.
der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere.
der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for
eliteidrætsudøvere.

er blevet enige om følgende:
§ 1 Formål
Samarbejdet har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed
talentudvikling i Aalborg Kommune i henhold til principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april
2004.
§ 2 Organisation
Aalborg Kommune har etableret den selvejende institution Elitesport Aalborg med den
selvstændige bestyrelse – Eliterådet, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige
rammer for eliteidrætten.
Aalborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1
Elitesport Aalborg udpeger en elitekoordinator, som er Team Danmarks kontaktperson i det
daglige samarbejde. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinatornetværk og deltager i de regelmæssige møder.
§ 3. Økonomi
Aalborg Kommune afsætter for nuværende årligt kr. 2.600.000 til eliteidrætsaktiviteter og
talentarbejde i regi af denne samarbejdsaftale.
Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 75.000 til aflønning af
elitekoordinatoren.
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§ 4. Prioriterede idrætsgrene
Aalborg Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. Team
Danmark støttede idrætsgrene:
• Badminton
• Fodbold
• Håndbold
• Ishockey
• Karate og
• Svømning
Aalborg Kommune gennemfører i perioden 2020-2023 de i bilag 2 aftalte handlingsplaner i
samarbejde med klubberne og specialforbundene.
§ 5. Aktiviteter
Aalborg Kommunes aktiviteter og tilbud er beskrevet i bilag 3
§ 6. Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter
Aalborg Kommune vil i perioden 2020-2023 have særligt fokus på følgende
udviklingsområder:
1. Udøvertrivsel med fokus på
a) basal uddannelse i ernæring og etablering af beredskab for udøvere med særskilte
behov
b) basal uddannelse i lifeskills og etablering af beredskab for udøvere med særskilte
behov
2. Etablering af skolemodel(ler) i prioriterede idrætsgren(e) med fokus på rekruttering
og allokering af ressourcer til potentielle kombinationsansættelser
3. Talenttræneruddannelse
a) proaktiv rekruttering af talenttrænere
b) etablering af talenttrænernetværk
c) særskilte ressourcer til uddannelse af talenttrænere
4. Styrketræningsfaciliteter i Gigantium til optimering af fysisk træning
§ 7. Immaterielle rettigheder
Team Danmarks logo kan anvendes i forbindelse med denne aftale. Det skal dog i hvert enkelt
tilfælde specifikt skulle aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes
anvendt.
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§ 8. Evaluering og genforhandling
Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Aalborg Kommune, hvor
nærværende samarbejdsaftale drøftes mhp. at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de
gensidige forventninger. Primo 2023 igangsætter parterne en fælles evaluering af
samarbejdsaftalen.
Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende
samarbejdsaftale.
§ 9. Ikrafttræden og udløb
Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2020 og udløber – med mindre andet aftales – 31.
december 2023.
Tiltrådt xx.xx. 2020

_________________________
Frank Jensen
Bestyrelsesformand
Team Danmark

_________________________
Mads Duedahl
Rådmand
Aalborg Kommune

_________________________
Lone Hansen
Direktør
Team Danmark

_________________________
Bente Graversen
Direktør
Aalborg Kommune

Bilag:
•
•
•
•
•

Bilag 1: Organisation
Bilag 2: Handlingsplan prioriterede idrætsgrene
Bilag 3: Aktiviteter og tilbud
Bilag 4: Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter
Bilag 5: Konceptbeskrivelse Idrætsskoler
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