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1. Opgave 
Bestyrelsen skal drøfte optagelse af Thisted Kommune i elitekommune-samarbejdet.  

  

2. Baggrund 
Team Danmark har siden foråret 2015 været i dialog med Thisted Kommune om at indgå samarbejde 

efter elitekommune-modellen. Thisted Kommune har med udgangspunkt i deres interessetilkendegi-

velse fra april 2017 og med sparring fra Team Danmark udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale med 

Team Danmark.  

 

Thisted Kommune har bredt forankret politisk opbakning til samarbejdet. Der tages udgangspunkt i 

en idrætsstrategi, hvor talent- og elitearbejdet fremstår centralt. Der er nedsat et eliteidrætsråd med 

beslutningskompetence, som har repræsentanter fra det politiske system samt klub- og uddannelses-

miljøerne.  

 

Kommunen har over for Team Danmark beskrevet strategier for at udvikle de lokale talentmiljøer. 

Kommunen har prioriteret et antal idrætsgrene, og haft en tæt dialog med disse. Team Danmark har 

fået specialforbundenes vurderinger af talentudviklingsmiljøerne og disses potentialer.  

 

De respektive specialforbund har vurderet, at følgende talentmiljøer opfylder kriterierne for at være 

prioriterede i Team Danmark samarbejdet og der er udarbejdet handleplaner i samarbejde med klub-

ber, kommune og specialforbund: 

 

 Svømning 

 Badminton 

 Håndbold (herrer) 

 Fodbold (drenge og piger) 

 

Thisted Kommune har endvidere samarbejdsaftaler med klubberne inden for styrkeløft, volleyball 

og surf.  
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Thisted kommune har et velfungerende idrætsklassetilbud i grundskolens 7.- 9. klasse. Der etableres 

i samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser fleksible vilkår for idrætstalenter. 

 

Thisted Kommune har afsat ressourcer til at udvikle følgende områder: 

 

 Videreudvikling af tilbud på uddannelsesområdet for idrætstalenter.  

 Udvikling af flere klubmiljøer i Thisted og tværgående projekter  

 Facilitets- og synergiudvikling – udvikling af et ”mekka” for eliteidræt og talentudvikling.     

 Samarbejde med erhvervslivet omkring gode vilkår for eliteidræts talenter.  

 

 

3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Team Danmarks administration til at indgå en 4-årig sam-

arbejdsaftale med Thisted Kommune. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 
Thisted Kommune afsætter årligt kr. 1.675.000, som er målrettet eliteidræt- og talentindsatser i regi 

af samarbejdsaftalen med Team Danmark. Team Danmark vil i regi en 4-årig samarbejdsaftale yde 

et årligt løntilskud på 50.000 kr. til elitekoordinatoren i Thisted Kommune.   

 

5. Bilag 

 Bilag 1: Thisted Kommunes udkast til samarbejdsaftale 

 


