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Vision
Hvidovre Kommune vil være blandt de bedste danske kommuner til at udvikle og understøtte 
talent- og elitemiljøer.

Formålet med Hvidovre Kommunes talent- og eliteidrætspolitik er at skabe gode og gunstige 
forhold for kommunens nuværende og kommende eliteidrætsudøvere. Udmøntningen af politik-
ken tager praktisk form som en tilskudsordning målrettet henholdsvis talentudvikling og allerede 
etablerede eliteprojekter. Tilskud kan anvendes til satsninger målrettet enkeltudøvere eller hold.

I Hvidovre Kommune ønsker vi at tilbyde aktiviteter til alle, men vi vil samtidig sikre, at talent-
fulde idrætsudøvere har rum og rammer til at udvikle deres potentiale. Derfor ønsker Hvidovre 
Kommune at støtte de lokale foreninger, så disse kan skabe de optimale betingelser og miljøer for 
talentudvikling samt udviklingsmuligheder for de eksisterende eliteudøvere. 

Med kommunens nye talent- og eliteidrætspolitik bygger vi videre på kommunens lange og stolte 
idrætstraditioner, for vi ønsker, at Hvidovre også fremover skal være kendt for sit sprudlende 
foreningliv, dygtige talenter og flotte sportsresultater. Med idrætten som løftestang kan vi fortælle 
de gode og storslåede historier om Hvidovre Kommune.    

Kampe, stævner og turneringer på højeste niveau byder samtidig på gode og givende oplevelser 
for byens borgere og skaber grundlag for et stærkt fællesskab i lokalsamfundet.

Endelig er eliteudøvere – både de nuværende og kommende - vigtige rollemodeller, som  
kommunens børn og unge kan spejle sig i, og som viser, at det er muligt at blive blandt de  
allerbedste idrætsudøvere ved at dyrke sin idræt her i Hvidovre.
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Definitioner
Hvidovre Kommune læner sig op ad Team Danmarks definitioner af henholdsvis  
talent- og eliteudøvere: 

Talentudøvere defineres som ungdomsatleter med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, 
som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratleter på højeste nationale og/eller  
internationale niveau.

Eliteudøvere defineres som idrætsudøvere på højeste nationale og/eller internationale niveau 
inden for tre kategorier:

• Klubelite (udøvere, der deltager på højeste niveau i den nationale konkurrencestruktur)

• National elite (udøvere, som repræsenterer Danmark eller klub ved internationale  
 seniorkonkurrencer)

• International elite (udøvere med resultatperspektiv på højeste niveau til EM, VM og OL)
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Tilskud og puljekriterier
Tilskud kan anvendes til talent- og elitearbejde. Hvidovre Kommune læner sig op ad Team  
Danmarks vejledninger ift. talentudvikling, og tilskud prioriteres derfor til satsninger, der arbejder 
med opbygning af lokale talent- og elitemiljøer, der har til hensigt at dygtiggøre og udvikle  
foreningens talenter og/eller allerede etablerede eliteudøvere; f.eks. gennem uddannelse af  
trænere; ledelses- og strategiudvikling; samarbejder med sportspsykologer og -fysiologer;  
udvikling af træningsfaciliteter o.l. 

For at opnå støtte skal den ansøgende forening have opnået et nationalt resultat eller kunne 
fremlægge en udviklingsplan for talenter, som forventes at kunne opnå nationale resultater.  
Det er vigtigt, at ansøger kan dokumentere, hvordan foreningen fremadrettet vil arbejde med 
udviklingen af talent- og elitemiljøer for at nå de ønskede resultater.

Tilskud uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget én gang årligt. Varigheden af støtteperioden  
afhænger af de pågældende satsninger. Foreninger, der opnår støtte, forpligtes til at udarbejde 
årlige evalueringer.
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Tilskud kan ansøges af godkendte foreninger i Hvidovre Kommune, som lever op til nedenståen-
de kriterier. Der kan søges til brug for satsninger målrettet enkeltudøvere eller hold. Ansøgende 
foreninger kan modtage støtte til både talent- og elitesatsninger; dog ikke til samme udøvere.

Kriterier for tildeling af støtte til talentudvikling: 
• Ansøgende foreninger skal have hjemsted i Hvidovre Kommune.
• Udøvere, som ansøgninger vedrører, må som udgangspunkt max. være fyldt 18 år.
• Ansøgende foreninger skal dyrke en idrætsgren, der er godkendt af DIF.
• Ansøgende foreninger skal have et nationalt resultat eller kunne fremlægge en udviklings- 
 plan for talenter, som forventes at kunne opnå nationale resultater.
• Ansøgende foreningers trænere har eller vil påbegynde givne uddannelser inden for et  
 specificeret niveau.
• Ansøgende foreninger har eller vil lave en handleplan for arbejdet med talentudvikling.
• Foreninger forpligtes til at udarbejde korte konklusioner og/eller evalueringer af de  
 satsninger, hvortil der er opnået støtte. 

Kriterier for tildeling af støtte til elitearbejde: 
• Ansøgende foreninger skal have hjemsted i Hvidovre Kommune.
• Udøvere, som ansøgninger vedrører, skal som udgangspunkt være fyldt 18 år.
• Ansøgende foreninger skal dyrke en idrætsgren, der er godkendt af DIF.
• Udøvere, som ansøgninger vedrører, skal være på højt nationalt niveau og/eller repræsen- 
 tere Danmark internationalt.
• Ansøgende foreninger skal have givne uddannelser inden for et specificeret niveau   
 f.eks. gennem uddannelse af trænere; ledelses- og strategiudvikling; samarbejder med  
 sportspsykologer og –fysiologer; udvikling af træningsfaciliteter og lignende.
• Foreninger forpligtes til at udarbejde korte konklusioner og/eller evalueringer af de sats 
 ninger, hvortil der er opnået støtte.

Ansøgning foregår digitalt via udfyldelse af en kortfattet ansøgningsformular.  
Fristen for indsendelse er den 1. oktober.
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Proces for vurdering af ansøgninger 
og bevilling af tilskud
Oktober
Ansøgningsfrist til puljen. Administrationen samler ansøgningerne.

Primo november
Administrationen forelægger ansøgninger for KFU på udvalgsmøde. Når KFU har fået præsenteret 
alle ansøgninger, fremsender administrationen efterfølgende ansøgningerne til Idrætsrådet.

Ultimo november
KFU afholder dialogmøde med deltagelse af Idrætsrådet, hvor prioriteringen af ansøgningerne 
diskuteres. Til mødet kan udvalgte foreninger indledningsvist præsentere og uddybe deres  
ansøgninger.

Efterfølgende afholdes dialog mellem KFU og Idrætsrådet. Rådet har den største faglige indsigt i 
talent- og eliteidrætsudvikling samt den bedste indsigt i klubbernes arbejde med talent- og  
elitearbejdet. Rådet fungerer således som faglige konsulenter, der rådgiver og vejleder udvalget  
i prioriteringen af de aktuelle ansøgninger.

Ultimo november
Efter det afholdte dialogmøde har Idrætsrådet mulighed for at sende deres bemærkninger til  
udvalget sammen med en samlet, skriftlig anbefaling til prioritering af henholdsvis elite- og  
talentsatsninger.

December
Administrationen forbereder dagsordenspunkt med opsamling af det afholdte dialogmøde samt 
Idrætsrådets anbefalinger. Kultur- og Fritidsudvalget foretager den endelige fordeling af tilskud på 
et udvalgsmøde.

December/januar
Administrationen foretager udbetalinger af de bevilgede tilskud.
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Udarbejdet af: 
Center for Kultur og Fritid
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
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