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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 Slagelse Kommune. 

 

Parterne som vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt og herunder: 

 At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Slagelse Kom-

mune.  

 At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudø-

vere. 

 At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, per-

sonligt såvel som socialt. 

 At der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling. 

 At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere. 

 At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for elite-

idrætsudøvere. 

 

 

Er blevet enige om følgende: 

 

§ 1 Formål 

 

Samarbejdet har til formål at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentud-

vikling i Slagelse Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde 

samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idræts-

lige og personlige udvikling. 

 

§ 2. Organisation 

 

Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Kultur- og Fritidsudvalget, der har ansvaret 

for idrætsområdet. Den overordnede planlægning i forhold til talentudvikling og eliteidræt i 

Slagelse Kommune tilrettelægges i Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Slagelse Kommune har nedsat et eliteidrætsråd kaldet Eliteboardet, som varetager arbejder med 

at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. 

 

Den nærmere organisering af Slagelse Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 

1. 

 

Slagelse Kommune udpeger en elitekoordinator, som er Team Danmarks kontaktperson i det 

daglige samarbejde. Desuden har Slagelse Kommune en fuldtids talentkoordinator tilknyttet til 

det daglige arbejde. 

 

Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de re-

gelmæssige møder på regionalt og nationalt niveau. 
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§ 3. Økonomi 

 

Slagelse Kommune afsætter i alt kr. 2.275.000 i 2021, kr. 2.275.000 i 2022, 2.275.000 i 2023 

og kr. 2.275.000 i 2024 til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling i regi af denne samarbejds-

aftale. Dertil kommer økonomien til opgradering af eller etablering af nye faciliteter. 

 

Indeholdt i denne ramme er 250.000 kr. årligt, som eliteboardet råder over. Disse midler går 

direkte til de prioriterede idrætter og talentudviklingsaktiviteter i regi af disse. 

 

Udover ovenstående budget tildeles Sports Team Slagelse i aftaleperioden 325.000 kr. årligt fra 

Slagelse Kommune til uddelinger blandt de prioriterede idrætter med fokus på trænerkompe-

tencer. 

 

Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoordi-

natoren. Team Danmark kan herudover bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser, der 

kan understøtte og udvikle samarbejdet mellem forbund og elitekommuner om talentudvikling 

i de prioriterede idrætter.     

 

§ 4. Prioriterede sportsgrene 

 

Udpegning til prioriteret sportsgren forudsætter, at Team Danmark på nationalt plan støtter 

sportsgrenen, og: 

 Team Danmark støtter sportsgrenen på nationalt plan og Team Danmark samt det rele-

vante specialforbund kan godkende miljøet, som et centralt talentudviklingsmiljø. 

 Det prioriterede miljø kan og vil i samarbejde med relevante parter arbejde for at ud-

vikle et miljø, der tager højde for den enkelte atlets sportslige, uddannelsesmæssige og 

personlige udvikling, og dermed bidrager til et forsvarligt talent- og elitearbejde i 

Danmark. 

 De prioriterede miljøers lokale trænere, der varetager morgentræning og klubtræning, 

er uddannet svarende til DIFs niveau-2 træneruddannelse. Team Danmark anbefaler 

desuden, at de ovennævnte trænere bliver tilmeldt DIFs diplomtræneruddannelse. 

 

Slagelse Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. Team Dan-

mark støttede sportsgrene: 

 

Fodbold 

Badminton 

Svømning 

Cykling 

Golf 

 

Slagelse Kommune sidestiller desuden følgende idrætter med ovenstående Team Danmark støt-

tede: 
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Volleyball 

 

Slagelse Kommune gennemfører i perioden 2021 - 2024 de i bilag 2 (flere bilag) aftalte hand-

leplaner i samarbejde med klubberne og forbundene. 

 

 

§ 5. Aktiviteter 

 

 Implementering af det Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK) 

 

Elitekoordinatoren sikrer, at der foretages målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de 

prioriterede sportsgrene, og herunder at der i alle prioriterede sportsgrene sker implementering 

af de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i samarbejde med forbundene. 

  

 

 Ekspertbistand 

 

Slagelse Kommune tilbyder i samarbejde med de prioriterede idrætsgrene relevant ekspertbi-

stand. Elitekoordinatoren har ansvar for at sikre, at kvaliteten i tilbuddene i service-modellen 

(Bilag 3) lever op til Team Danmarks standarder herfor, og at anvendte eksterne eksperter lever 

op til Team Danmarks anbefalinger til kvalifikationskrav.  

Team Danmark bistår med rådgivning og sparring i forbindelse med udformningen af kommu-

nens model for ekspertbistand. 

 

 

 Kompetenceudvikling 

 

Elitekoordinatoren påser, at der i de prioriterede miljøers handlingsplaner indgår konkrete pla-

ner og mål for kompetenceudvikling. 

 

Elitekoordinatoren påser, at der sker en løbende udvikling af kompetenceniveauet blandt træ-

nerne i de prioriterede sportsgrene. Det er målsætningen, at alle trænere, der varetager den dag-

lige træning af idrætsskoleeleverne, skal have taget enten Diplomtræner-uddannelse eller DIF-

niveau 2 incl. ATK uddannelse eller anden formel uddannelse, der kvalificerer til at varetage 

træningen af talenter.  

 

Elitekoordinatoren har løbende samarbejde med andre Elitekommuner – med henblik på fælles 

kompetenceudvikling (fyraftensmøder, trænernetværk mv.) 

 

 

 Faciliteter 

 

Slagelse Kommune forpligter sig til at sikre, at der er tilstrækkelig adgang til idrætsfaciliteter 

for de prioriterede sportsgrene, så træningen af talenter vil kunne gennemføres efter princip-

perne i det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept. 
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Der stiles i perioden 2021 – 2024 mod at udvikle eller etablere flg. specialiserede træningsan-

læg: 

 

 Udvidelse med 50 m. bassin i Slagelse Svømmehal 

 Forbedring af kunstgræsbaneanlæg 

 Forbedrede forhold for understøttende fysisk træning 

 

 

 Videregående uddannelser 

 

Slagelse Kommune indgår i samarbejder med partnere på det videregående uddannelsesom-

råde. Her er fokus rettet mod dual career, hvorved atleterne understøttes i både den sportslige 

og uddannelsesmæssige udvikling. 

Slagelse Kommune, uddannelsespartnerne og Team Danmark ønsker løbende dialog om at ud-

vikle tilbuddene. 

 

 

 

§ 6. Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter 

 

Slagelse Kommune vil i perioden 2021-2024 have særligt fokus på følgende indsatsområder 

og udviklingsprojekter: 

 

1. Klubudvikling og træneruddannelse 

2. Modernisering og vedligehold at talent- og elitefaciliteter 

3. Bobler – Udvikling af idrætter der ikke er prioriteret idrætter 

  

De særlige indsatsområder og udviklingsprojekter er nærmere beskrevet i bilag 4. 

 

 

§ 7. Værdisæt for talentudvikling og etisk kodeks 

 

Slagelse Kommune fortsætter i 2021-2024 arbejdet med ”Værdisæt for talentudvikling i dansk 

idræt” samt Team Danmarks etiske grundlag (Kilde: Team Danmark og Danmarks Idrætsfor-

bund). Værdisættet supplerer kommunens samlede idræts- og eliteidrætspolitik, samt den dag-

lige praksis i de prioriterede sportsgrene. 

 

 

§ 8. Idrætsskoler 

 

Slagelse Kommune driver en idrætsskole i folkeskoleregi i aftaleperioden. Nymarkskolen har 

et generelt sportsligt træningstilbud, der indebærer, at der arbejdes systematisk og kvalificeret 

med gennemsnitligt 45 min. idræt og bevægelse om dagen i 0. til 6./10. klasse, og samme 

idrætsskole har et idrætsspecifikt sportsligt træningstilbud for lokale og regionale talenter i 7. 
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til 10. klasse. Nymarkskolen er den første idrætsskole certificeret af Team Danmark, DIF og 

VIA University College. X Class varetager 10. klasse. 

 

Slagelse Kommune sikrer, at træningen i talentklasserne i 7. til 10. klasse er koordineret med 

træningen i de prioriterede sportsgrene. 

 

Idrætsskolerne tilbyder træning i overensstemmelse med Team Danmarks aldersrelaterede træ-

ningskoncept og harmonerer med Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds koncept for 

idrætsskoler.  

 

Slagelse Kommune sikrer, at idrætslærerne på idrætsskolerne i perioden gennemgår relevant 

kompetenceløft i aldersrelateret træning, som tilbydes af University Colleges i samarbejde med 

Team Danmark. 

 

Slagelse Kommune indgår i 2021-2024 partnerskabsaftaler med de prioriterede sportsgrene og 

idrætsskolerne med henblik på systematisk at inddrage de prioriterede sportsgrene i idrætssko-

lernes undervisning og at varetage det idrætsspecifikke sportslige træningstilbud for talenter i 

7. til 10. klasse. 

  

Slagelse Kommune vil som led i partnerskabsaftalen mellem de prioriterede sportsgrene og 

folkeskolerne, og evt. i samarbejde med udvalgte forbund, arbejde på at ansætte trænere i kom-

binationsansættelser med henblik på at varetage implementering af partnerskabsaftalerne. 

 

 

§ 9. Ungdomsuddannelser 

 

Slagelse Kommune koordinerer, at de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner Slagelse Gym-

nasium og HF kursus, ZBC HTX og HHX og ZBC EUD og EUX, HF og VUC tilbyder og har 

fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleternes sportslige og uddannelsesmæssige ud-

vikling og som indebærer: 

 

 At der er vejledere hos de forskellige uddannelsesinstitutioner, der skal bidrage til at 

sikre gode forhold for atleter i Slagelse Talent & Elite. 

 At uddannelsen koordineres med træningen i de prioriterede sportsgrene. 

 At der i tilknytning til ungdomsuddannelserne gives mulighed for fleksibel skemalæg-

ning, opgaveaflevering og ekstraundervisning. 

 

 

Slagelse Kommune og Team Danmark ønsker løbende dialog om at optimere ovennævnte til-

bud. 

 

Team Danmark bistår med rådgivning ved planlægningen af de fleksible ungdomsuddannelser. 

 

 

§ 10. Immaterielle rettigheder 
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Det er væsentligt for parterne, at der gensidigt værnes om parternes immaterielle rettigheder. 

Parterne skal således i enhver henseende forsøge at værne om parternes brandværdi. 

 

Slagelse Kommune kan som led i sin markedsføring eller med henblik på at tiltrække investorer 

eller sponsorater anvende Team Danmarks navn eller logo i overensstemmelse med de nærmere 

retningslinjer herfor. Det vil dog i hvert enkelt tilfælde specifikt skulle aftales med Team Dan-

mark, såfremt Team Danmarks logo ønskes anvendt.  

 

 

 

§ 11. Evaluering og genforhandling 

 

Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Slagelse Kommune, hvor 

nærværende samarbejdsaftale drøftes med henblik på at vurdere, om samarbejdet i praksis lever 

op til de gensidige forventninger. Primo 2022 igangsætter parterne en fælles evaluering af sam-

arbejdsaftalen. 

 

Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende sam-

arbejdsaftale. 

 

 

§ 12. Ikrafttræden og udløb 

 

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2021 og udløber – med mindre andet aftales – 31. 

december 2024. 

 

Tiltrådt 19. januar 2021 

 

 
_________________________ _________________________ 

 Lars Krarup John Dyrby Paulsen 

 Bestyrelsesformand Borgmester 

 Team Danmark Slagelse Kommune 

   

 

 

_________________________ _________________________ 

 Lone Hansen Frank E. Andersen 

 Direktør Kommunaldirektør 

 Team Danmark Slagelse Kommune 
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Bilag: 

 Bilag 1:   Organisation 

 Bilag 2:   Handlingsplan prioriterede sportsgrene 

 Bilag 3:   Servicemodel 

 Bilag 4:   Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter 


