
 

 

 

 

 

 

 

 

2. april 2019 

Side 1  
Til Borgmesterens Afdeling  
 
 
 
 
Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Socialdemokratiet omhandlende: 
Talentudvikling og eliteidræt 
 
Kultur og Borgerservice har d. 20. marts 2019 modtaget en 10-dages fore-
spørgsel fra Socialdemokratiet vedr. talentudvikling og eliteidræt.   
 
 
Historik: 
Eliteidræt Aarhus blev etableret i 2001, og har til formål at: 

• Løfte elitesporten i Aarhus Kommune til højt nationalt og internationalt 
niveau. 

• Videreudvikle arbejdet med at understøtte Team Danmark og specialfor-
bundenes strategi for talent- og elitesporten. 

• Vejlede og yde økonomisk støtte til de klubber, som arbejder med at ud-
vikle deres talent- og elitesportsudøvere med base i Aarhus. 

• Den økonomiske støtte udbetales via ansøgning og godkendelse, typisk i 
forbindelse med kraftcenter aktiviteter i klubber og forbund efter skole-
tid. 
 

Eliteidræt Aarhus har gennem knopskydninger udviklet sig til at dække flere 
funktioner, herunder: Kollegier, Team Danmark samarbejde, Styrketræning, 
Stipendiater, Støtte til internationale aktiviteter (Aarhus Idrætsfond), Spor-
tens Hus, Elitenetværk, DM Festen, ESAA Kids/Young, Sports- & Fritidspoli-
tikken etc. 

Eliteidræt Aarhus er en del af Aarhus Kommunes arbejde, der fortsat skal pla-

cere kommunen på det sportslige landkort. 

 

Eliteidræt Aarhus etablerede i 2005 ESAA (Elite Sports Akademi Aarhus) på 

baggrund af den kommunale satsning på talentområdet. 

 

ESAA arbejder med at optimere rammerne indenfor skolegang og træning 

for talentudøvere i Aarhus. ESAA’s aktiviteter foregår derfor primært i ske-

malagte blokke i dagtimerne. 
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Side 2  
 
Forespørgslen + svar på konkrete spørgsmål: 
 

1) Hvordan arbejder MKB med talentudviklingen ift. idrætsudøvere? 
 
I MKB under Sport og Fritid opererer Eliteidræt Aarhus og ESAA med at opti-
mere rammerne for talent- og eliteudøvere i Aarhus. Talentudvikling i ESAA-
regi åbner sig desuden op mod andre dele af kulturlandskabet, senest i et 
samarbejde med Musikskolen. 

Eliteidræt Aarhus har til formål at:  

• Vejlede og yde økonomisk støtte til de klubber, som arbejder med at ud-

vikle deres talent- og elitesportsudøvere med base i Aarhus. 

• Støtte arbejdet med at realisere intentionerne i den nationale strategi 

for talentudvikling inden for elitesport og handlingsplanerne fra special-

forbundene. 

• Støtte og vejlede lokale foreninger med at etablere kraftcentre for der-

ved at fremme talentudviklingen i byen. 

• Støtte og vejlede igangværende og kommende elitesportsaktiviteter 

med fokus på talentudvikling. 

• Arbejde for at skabe optimale forhold for talent- og elitesportsudøvere 

inden for områderne uddannelse, job og bolig. 

• Tage initiativ til at etablere et aktivt talent- og elitesportsmiljø med det 

formål at udvikle udøvere, trænere og ledere personligt og fagligt. 

 
2) Hvor stor er den samlede økonomiske støtte, som fonden bag Eliteidræt 

Aarhus modtager fra Aarhus Kommune? Hvor stor en del af denne støtte 
går til ESAA? 

 
Omsætning: 
Eliteidræt Aarhus har en samlet omsætning i det kommunale regi på 6 milli-
oner kr. Herunder tegner ESAA sig for 3,8 millioner kr. 
 

Eliteidræt Aarhus  2,2 mio. kr.  

ESAA  3,8 mio. kr.  

I alt  6,0 mio. kr.  
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Finansiering: 
 

Sport & Fritid 2,1 mio. kr. 

Børn & Unge 1,2 mio. kr.  

Øvrige: Brugerbetaling, Team Danmark, Klubtilskud 2,7 mio. kr.  

I alt  6,0 mio. kr.  

 
Som det fremgår af tabellen ovenfor, betaler Aarhus Kommune i alt 3,3 mio. 
kr. til elitearbejdet. Heraf går ca. 1,85 mio. kr. til arbejdet under ESAA. Belø-
bet er sammensat af 1,2 mio. kr. fra MBU og 0,6 mio. kr. fra MKB.  MBUs 
finansieringsbidrag fastlægges i 3 årige aftaler. 
 

3) Er der konkrete handlingsplaner for at opdage nye talenter? Hvis ja, ønskes 
dette beskrevet. 
 
Kraftcenter KC: 
Fonden Eliteidræt Aarhus (EIA] støtter med ca. 800 t kr. ca. 20 sportsgrene i 
Aarhus Kommune. Dette gøres med vejledning til eksisterende klubber ud fra 
ansøgninger og udviklingsplaner. I disse udviklingsplaner er klubberne med 
til at konkretisere blandt andet rekruttering af nye talenter. 
 
ESAA: 
Der arbejdes kontinuerligt med at optimere og kvalificere talentidentifikati-
onsprocessen (Talent ID). Arbejdet går i høj grad ud på at stimulere miljøerne 
og arbejde med langsigtet udvikling fremfor kortsigtet selektion. ESAA har et 
solidt samarbejde med pt 20 følgende sportsgrene og deres talentmiljøer:  
 
Amerikansk fodbold, Atletik, Badminton, Ballet, Basketball mænd, Basketball 
kvinder, Brydning, Cykling, Dansesport, Fodbold mænd, Fodbold kvinder, 
Gymnastik, Håndbold mænd, Håndbold kvinder, Orienteringsløb, Sejlsport, 
Svømning, Taekwondo, Tennis, Triatlon  

 
Sammen med hver enkelt sportsgren lægges strategi og handleplaner for ta-
lentidentifikation og rekruttering til ESAA. Generelt ud fra et udviklingsprin-
cip – dvs. ESAA lægger vægt på at rekruttere udøvere med dedikation og et 
stort potentiale for udvikling fremfor alene udøvere med et aktuelt højt re-
sultatniveau. Dette kvalificeres af de sportslige anbefalinger, som alle ESAA-
ansøgere skal indhente i forbindelse med optagelse til ESAA og TRY OUT/in-
dividuelle samtaler i de tilfælde, hvor der er behov for flere nuancer. 

 
ESAA Koordinatorer og ESAA-trænere (ESAA-STAFF) fra alle sportsgrene mø-
des til 6 årlige Staff-møder, hvor talent-identifikation i et helhedsperspektiv 
kontinuerligt er på agendaen. Som en del af referencerammen inddrages 
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Team Danmarks talentstrategi og det Aldersrelaterede Talent Koncept (ATK 
2.0) 

 
Der afholdes i december og januar informationsmøder i alle sportsgrene og 
på alle tilknyttede uddannelsesinstitutioner, hvor potentielle nye udøvere 
har mulighed for at blive introduceret til ESAA. Fokus er også her på potenti-
ale og dedikation. Tillige afholdes overordnede informationsmøder ultimo 
november for både ansøgere til folkeskolens talentklasser og ansøgere til 
ungdomsuddannelse. Hvert af disse informationsmøder tiltrækker hvert år 
ca. 200 deltagere. Forud for informationsmøderne produceres og distribue-
res plakater og Pixi-foldere og andet relevant online information på hjemme-
side (www.esaa.dk) og Facebook. 

 
Sideløbende med ovenstående indsats arbejdes der med træneruddannelse, 
således at ESAA-trænere har mulighed for at være opdateret med den nyeste 
internationale viden på området. Baggrunden herfor er blandt andet ESAA’s 
tilknytning til EAS (European Athlete Student), som repræsenterer et bredt 
europæisk netværk omkring Dual Career. 
 
Afslutningsvist skal det nævnes, at der hvert år afholdes en DM-fest i samar-
bejde mellem Kultur og Borgerservice og Eliteidræt Aarhus. Ved festen hyl-
des byens nationale og internationale mestre. Her deltager mange ESAA ele-
ver på forskellige alderstrin.   
 

 
4) Hvor mange årsværk er der afsat til at understøtte talentudviklingen de se-

neste 3 år? 
 
3x fuldtidsmedarbejdere (Daglig leder, Sportschef og ESAA-koordinator)  
1x 30 timer ugentligt (projektmedarbejder) 
1x 7 timer ugentligt (regnskabsmedarbejder) 

 
To af ovenstående fuldtidsmedarbejdere er finansieret af Aarhus Kommu-
nen.  
Øvrige ansættelser er finansieret af aktiviteter og projekter.  
 
Kraftcenter KC: 
Samlet set er der mange atleter i de enkelte kraftcentre. 
 
ESAA: 
Samlet set er der 500+ udøvere i ESAA, som arbejder med Dual Career, kom-
binationen af talentudvikling / eliteidræt og uddannelse. Der er tilknyttet ca. 
60 personer i ESAA STAFF, (trænere, ledere, administrativt personale samt 

http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
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eksperter), som aflønnes direkte via ESAA eller via klubberne. (Langt de fleste 
på små deltidsjobs i foreningerne). 

 
5) Hvor mange unge deltager eller har deltaget i ESAA tilbuddet i de seneste 

tre år? Hvordan er fordelingen i alder og sportsgren? 
 
Antallet af ESAA-udøvere har gennem de sidste 3 år ligget stabilt mellem i alt 
450-500 udøvere. Der opbevares ikke tal for alder og sportsgrene for tidligere 
år, men fordelingen i 2018-2019 fremgår af bilag 1.  
 
 

6) Hvordan er fordelingen ift. køn og etnicitet på de forskellige sportsgrene? 
 
ESAA registrerer ikke udøvernes etnicitet. Kønsfordelingen er pt 42% kvinder 
og 58% mænd – vi ser generelt, at andelen af kvinder i ESAA er stigende.  Det 
er ESAA’s vurdering, at antallet af kvinder i talentudviklingen er højere i Aar-
hus end på landsplan. 

 
 
7) Er der fremtidige planer for at udvikle ESAA yderligere? Hvis ja, hvad inde-

holder disse planer? 
 
Videreudviklingen af ESAA er i øjeblikket begrænset af de ressourcer, der er 
til rådighed. Dog er der ingen tvivl om, at der er et ønske om at arbejde videre 
med forudsætningerne for talentudvikling – fx. et Pre-ESAA, med fokus på 
basistræning og udvikling af basisfærdigheder for folkeskoleelever i 5-7 
klasse – og dermed også med de vigtige parametre for talentidentifikation, 
som beskrevet ovenfor.  I forlængelse heraf er ESAA driver i et udviklingsar-
bejde omkring et trænerakademi, hvor atletuddannelse og træneruddan-
nelse samtænkes. Udviklingen af trænerakademiet sker i samarbejde med 
Erhvervs Akademi Aarhus, DIF og en række specialforbund – og tænkes pt 
som en SU-berettiget kort videregående uddannelse med base i Aarhus. 
 
Derudover arbejder Eliteidræt Aarhus med realisering af et nationalt elite-
sportscenter i samarbejde med Team Danmark. Mange ESAA eleverne vil få 
gavn af det nationale elitesportscenter senere i deres idrætsliv.   
 
Flere informationer kan findes på www.esaa.dk.  
 
Rabih Azad-Ahmad 
Rådmand for Kultur og Borgerservice 
  / 
   Niels Rask 
   Forvaltningschef, Sport & Fritid 

http://www.esaa.dk/


Aktive på ESAA fordelt sport, uddannelse og køn 2018-19
Folkeskole Ung. Udd. Videre Gå. i alt

Amk. Fodbold Pige 0 0 0
Dreng 3 0 3

Atletik Pige 4 11 15
Dreng 1 9 2 12

Badminton Pige 3 6 1 10
Dreng 6 12 1 19

Ballet Pige 6 6 12
Dreng 0 0 0

Basketball Pige 0 17 17
Dreng 14 21 35

Brydning Pige 0 0 0
Dreng 2 0 1 3

Cyckling Pige 0 0 1 1
Dreng 2 2 4

Dansesport Pige 4 3 7
Dreng 1 1 2

Fodbold Pige 21 19 40
Dreng 32 28 60

Gymnastik Pige 1 4 5
Dreng 3 1 4

Håndbold Pige 28 17 45
Dreng 12 28 40

Orientering Pige 1 1 7 9
Dreng 1 6 7 14

Sejlsport Pige 2 1 3
Dreng 1 9 10

Svømning Pige 7 3 10
Dreng 8 8 16

Tennis Pige 0 0 0
Dreng 5 7 12

Triathlon Pige 1 2 3
Dreng 0 2 2

Øvrig sport Pige 3 3 6
Dreng 8 7 12 27

Klubaftaler 79 79
180 234 111 525
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