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Baggrund og formål 

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at 

igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt, og 

politikkens mål er at danne baggrund for Hjørring Kommunes fremtidige støtte til særlige 

idrætstalenter og eliteidrætten i kommunen.  

Politikken er blevet til i samarbejde med en arbejdsgruppe med bl.a. repræsentanter for 

kommunens idrætsforeninger, ligesom den har været til høring blandt politikkens 

målgruppe.  

Hjørring Kommunes uddeling af midler til talent- og eliteidrætsmiljøet fordeler sig i to 

puljer. Et beløb tildeles foreninger som et eksponerings- og sponsorattilskud, som uddeles 

på baggrund af sponsorpolitikken. Talent- og eliteidrætstilskuddet uddeles via en anden 

pulje, som varetages af Fritids- og Kultur- og Bosætningsudvalget. Talent- og 

Eliteidrætspolitikken belyser primært de politiske rammer og visioner for dette tilskud. 

Det overordnede formål og ambition med talent- og eliteidrætspolitikken er: 

 at Hjørring Kommune skal skabe rammerne for et højt idrætsligt niveau, hvor et 

talent kan udvikles til at konkurrere på eliteniveau. Talenter indenfor alle 

sportsgrene skal have mulighed for at udfolde deres potentiale til at blive en del af 

eliteidrætten.  

 at sikre, at rammerne for eliteidrætten er optimale for at opretholde det høje niveau.  

 at skabe tiltag, der understøtter, at flere idrætsgrene i Hjørring Kommune kan 

konkurrere på højeste niveau.  

 på længere sigt - at Hjørring Kommune kan blive eliteidrætskommune. 

Figuren nedenfor illustrerer hovedpunkterne for talent- og eliteidrætspolitikken i Hjørring 

Kommune. Disse punkter fungerer som tiltag, der er ambitioner om at opfylde fra 

kommunens og idrætsforeningernes side.  

De centrale punkter er således; organisering og støtte, uddannelse og eliteidræt, 

rådgivning, branding, faciliteter, samt netværk og partnerskaber, men også andre 

relevante områder bliver belyst i den nye politik. 
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Figur 1 Oversigt over talent- og eliteidrætspolitikkens centrale punkter 

 

Definitioner af eliteidræt 

I Hjørring Kommune defineres eliteidræt med udgangspunkt i Team Danmark og Danmark 

Idrætsforbunds elitedefinitioner, samt ud fra hvilke parametre, der vurderes som passende 

i forhold til Hjørring Kommunes idrætsliv. Eliteidræt omfatter således både idrætsudøvere i 

individuelle idrætsgrene som i holdsport, der er repræsenteret indenfor det højeste 

internationale eller nationale niveau indenfor Danmarks Idrætsforbunds 

konkurrencestruktur.  

• Fælles strategi, plan og overvejelser 

• Kritierier vedrørende ansøgning til støtte 
Eliteidrættens 

organisering og støtte 

• Øgede muligheder/branding via 
kombinationen af uddannelse og eliteidræt 

• Ambitioner om idrætsklasser 
Uddannelse og eliteidræt 

• Mulighed for rådgivning af kost, 
sportspsykologi og vejledning til 
uddannelse for eliteidrætsudøvere 

• Vidensdeling på tværs af foreninger 
indenfor disse områder 

Rådgivning 

• Talent- og elitearbejdet og eliteidrættens 
historier skal bidrage til en positiv branding af 
Hjørring Kommune 

Branding 

• Bestræbelse på, at idrætsfaciliteter er 
optimerede i forhold til eliteidrættens behov 

• Øget fokus på deling af faciliteter imellem 
foreningerne 

Faciliteter 

• Øget samarbejde på tværs af foreninger, 
hvad angår rådgivning, faciliteter, 
uddannelse mm. 

• Vidensdeling på tværs af foreningerne 
angående træningsoptimering mm. 

Netværk og 
partnerskaber 
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At komme ind under eliteidrætsdefinitionen kræver i Hjørring Kommune, at idrætten er en 

DIF godkendt idrætsgren, samt foreningerne er godkendt efter Folkeoplysningsloven. 

Talenter og eliteidrætsudøvere defineres i følgende kategorier: 

1) International elite 

Udøvere som konkurrerer om mesterskaber på højeste internationale niveau 

og er blandt toppen af den internationale elite.  Deltagelse til VM/EM/OL. 

2) National elite 

Udøvere som konkurrerer i toppen af den højeste nationale 

konkurrencestruktur og samtidigt repræsenterer Danmark ved internationale 

konkurrencer.  

3) Klubelite 

Udøvere som konkurrerer indenfor den højeste nationale 

konkurrencestruktur. 

4) Talentelite 

Foreningen har talent, der befinder sig lige under klubelite. Det er talenter, 

der dyrker konkurrencesport og er blandt de bedste i landet i deres 

aldersgruppe (DM, øverste eller næstbedste række), eller talenter, der 

træner på Team Danmark godkendte Kraftcenter-bruttotrupper, hvor 

træningen foregår på et højt internationalt niveau. Aldersgrænsen er fra 13 år 

eller 7. klasse og ældre. 

Talent- og eliteidrætspolitikkens indhold og visioner 

Eliteidrættens organisering og støtte 

Eliteidrættens organisering og støtte omfatter primært et øget fokus på et samarbejde på 

tværs af idrætsforeninger, kommunen og uddannelsesinstitutioner, og Hjørring Kommune 

vil stræbe efter, at der opnås enighed om en fælles strategi, hvor talent- og 

eliteidrætspolitikken skal danne ramme for det videre arbejde med eliteidrætten. Dette 

omfatter primært reglerne for ansøgning om eliteidrætstilskud fra idrætsforeningernes side, 

kriterierne for og proceduren bag vurdering af ansøgningerne samt fordelingen af 

tilskudspuljen. Politikken belyser også hvilke ambitioner, Hjørring Kommune ønsker at 

støtte op om i relation til styrkelse af talent- og eliteidrætsmiljøet i Hjørring Kommune.  

Kriterierne, som Hjørring Kommune lægger til grund for fordelingen af det økonomiske 

tilskud, er:  

 At foreningen har et visionært talentmiljø og -arbejde 

 Antallet af, og evnen til at udvikle eliteidrætsudøvere og talenter 

 Opnåede resultater for udøveren/holdet/foreningen.  
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Uddannelse og eliteidræt 

Hjørring Kommune vil arbejde for at skabe mulighed for at kombinere eliteidræt med 

uddannelse. Der skal være fokus på det hele menneske, og Hjørring Kommune går ind for, 

at trygge og faste rammer indenfor uddannelse giver idrætsudøveren ro på at dyrke sin 

sport på højt niveau. Det skal være muligt for udøveren at skabe en alsidig, social og 

personlig udvikling, samtidigt med den idrætslige karriere. Vi vil derfor tilstræbe, at 

idrætsforeningerne, kommunen og uddannelsesinstitutionerne fortsætter samarbejdet om 

at skabe de bedste vilkår for unge talenter. Det essentielle er, at alle talenter eller 

eliteidrætsudøvere har mulighed for at uddanne sig og samtidigt dyrke sin idræt.  

Optimering eller oprettelse af idrætsklasser i folkeskolen i overensstemmelse med 

ambitionerne i talent- og eliteidrætspolitikken er ligeledes et centralt emne. På nuværende 

tidspunkt er det muligt for talenter i fodbold at komme i en klasse med ekstra 

fodboldtræning. På sigt vil det være optimalt, hvis udøvere af både fodbold og andre 

idrætsgrene har mulighed for at komme i eliteidrætsklasser. Prioriteringer med hensyn til 

dette tema vil dog ligge indenfor Børne og Skole udvalgets område.  

Rådgivning 

Det er ambitionen, at det bliver muligt for talenter og eliteidrætsudøvere at modtage 

rådgivning indenfor relevante emner som eksempelvis; sportspsykologi, fysiologi, kost, 

idrætsskader, doping m.m. Man kan endvidere forestille sig, at der laves temadage for 

trænere eller udøvere, hvor eksterne konsulenter holder oplæg og bidrager med ny viden. 

Det er ligeledes talent- og eliteidrætspolitikkens ambition, at der gennem øget fokus på 

samarbejde mellem kommunens foreninger videndeles mellem trænere eller udøvere.  

Disse muligheder kan være stærkt medvirkende til en øget præstation for idrætsudøveren, 

og Hjørring Kommune vil derfor arbejde for, at idrætsforeningerne i Hjørring Kommune 

skaber et fælles råd, som kan tilvejebringe disse tiltag og understøtte et øget samarbejde.  

Branding 

Hjørring Kommune ser en stor brandingværdi i talenter og eliteidrætsudøvere og vil derfor 

arbejde for at understøtte idrætsudøveres branding af kommunen, når der opnås resultater 

i nationale og internationale konkurrencer. Lokale, regionale og landsdækkende medier 

fortæller gerne om de gode resultater, eller bringer gode historier fra idrættens verden, og 

her spiller talenter eller eliteidrætsudøvere en vigtig rolle. Det er ambitionen, at en dyrkelse 

af talent- og eliteidrætten i Hjørring Kommune kan være med til at tiltrække idrætsudøvere 

og nye borgere til kommunen.  

Det er her et vigtigt parameter, at idrætsudøveren er tryg og tilfreds med sin idrætsforening 

og kommunes indsats overfor talent- og eliteidrætten. Hvis dette opnås, er der højere 

sandsynlighed for, at udøveren også spreder gode historier om kommunen og dennes 

aktiviteter til eksempelvis konkurrenter, venner, trænere, pressen m.fl. under for eksempel 

kampe, mesterskaber og konkurrencer. 
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Faciliteter 

Det er ambitionen, at Hjørring Kommune i så høj grad som muligt skal forsøge at skabe 

optimale faciliteter for de forskellige talent- og eliteidrætsudøvere. Det er vigtigt, at 

talenterne og elitemiljøet har gode vilkår, og at faciliteterne kan leve op til niveauet, som 

udøveren har og kravene, som fx idrætsgrenen, forbund og medierne stiller. Foruden 

Hjørring Kommunes talent- og eliteidrætstilskud støtter kommunen således talent- og 

eliteidrætten ved at optimere, renovere og nybygge faciliteter til glæde og gavn for 

udøverne. Det er således ikke hensigten, at midlerne fra talent- og eliteidrætstilskuddet 

skal gå fra foreningerne eller udøverne for at blive anvendt til fysiske faciliteter. 

Med en kommunal økonomi under pres er det i højere grad end tidligere blevet vigtigt at 

have fokus på at dele og optimere udnyttelsen af idrætsfaciliteterne, og det er derfor 

ambitionen, at der i fremtiden skabes nye og forbedrede samarbejder i forhold til 

faciliteterne.   

Netværk og partnerskaber 

I Hjørring Kommune har der ikke været et solidt netværk på tværs af de forskellige 

idrætsforeninger. Talent- og eliteidrætspolitikken skal derfor bane vej for, at foreningerne i 

højere grad end tidligere anvender hinandens kompetencepersoner, trænere, ledere mv. 

Dette er blandt andet også beskrevet under punktet "Rådgivning", der skal være 

medvirkende til at skabe større fokus på vidensdeling og samarbejde mellem 

idrætsforeningerne.  

Gennem et øget samarbejde mellem idrætsforeningerne, trænere og udøvere er det 

ambitionen, at vi bliver i stand til at løfte det idrætslige niveau i Hjørring Kommune til nye 

højder. 

For at opnå disse visioner og ambitioner, samt optimering og dannelse af netværk og 

partnerskaber, er der i arbejdsgruppen for denne politik anbefalet, at der etableres et 

eliteidrætsråd i Hjørring Kommune. Det er hensigten, at hver idrætsforening, som 

modtager talent- og eliteidrætstilskud kan stille en repræsentant til rådighed for dette 

eliteidrætsråd. Herudover tilknyttes en sekretær fra Hjørring Kommune. I fremtiden kan 

eliteidrætsrådet tilstræbe at øge samarbejdet mellem kommune, erhvervsliv, 

uddannelsesinstitutioner og idrætsforeningerne og dermed varetage nogle af de 

ambitioner beskrevet i denne politik, eller påbegynde nye tiltag til at fremme talent og 

eliteidrætten.  

Det økonomiske tilskud 

I forbindelse med nærværende talent- og eliteidrætspolitik for Hjørring Kommune, er der 

blevet enighed om at oprette en ny tilskudsmodel for bevillinger til idrætsforeningerne, hvor 

bevillingerne sker via 1-årige aftaler. Figur 2 illustrerer, hvordan tilskuddet bevilliges.  
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Figur 2 Illustration af modellen for det økonomiske talent- og elitetilskud fra Hjørring Kommune. 

 

Tilskuddet bliver uddelt til et antal idrætsforeninger (ikke nødvendigvis 4 som figuren 

viser), som kommunen - efter en ansøgningsrunde - har vurderet er berettiget hertil. I 

forhold til tidligere procedure for uddeling af eliteidrætstilskud fra kommunen bliver der i 

forbindelse med den nye talent- og eliteidrætspolitik oprettet en ekstra pulje. Denne ekstra 

pulje vil indeholde et beløb, som kan disponeres til mindre og ekstraordinære udgifter for 

talenter eller eliteidrætten - eksempelvis rejseomkostninger, træningslejre, kursus for 

elitetrænere og udøvere, optimering af eliteidrætsudstyr, eller Hjørring Kommunes 

idrætspris. 

Fordelingen af talent- og eliteidrætstilskuddet bliver varetaget og besluttet af Fritids- og 

Kultur-, og Bosætningsudvalget i Hjørring Kommune.  Dette sker på baggrund af en 

objektiv vurdering af den skriftlige ansøgning fra idrætsforeningen, ud fra kriterier, som er 

fastlagt i arbejdsgruppen for Talent- og Eliteidrætspolitikken.  

De 3 overordnede kriterier er som nævnt: Et visionært talentmiljø og talentarbejde, antallet 

af, og evnen til at udvikle eliteidrætsudøvere og talenter, samt de opnåede resultater for 

udøveren/holdet/foreningen.  

Derudover er der en række underkriterier, som danner baggrund for den enkelte vurdering. 

Det er eksempelvis centralt, at idrætsforeningerne, som modtager talent- og 

eliteidrætstilskud via et separat eliteregnskab kan dokumentere anvendelsen af tilskuddet 

til eliteidræt. Hjørring Kommune har pr. 1. september 2015 vedtaget at have øget fokus på 

et dopingfrit idrætsmiljø, og det er et krav for modtagere af eliteidrætstilskud, at de 

overholder regelsættene og lovgivningen fastsat af Anti Doping Danmark. 

I forbindelse med tildeling af talent- og eliteidrætstilskuddet udformes der en skriftlig aftale 

mellem idrætsforeningen/eliteidrætsudøveren og Hjørring Kommune, som indeholder 

informationer om vilkår for tilskuddet og kravene om evt. modydelse.  

Talent- og 
eliteidræts- 

tilskud 

Forening 1 Forening 2 Forening 3 Forening 4 Ekstra pulje 


