Vejledning
Udfyldelse af ansøgningsskema til Elite Aabenraas Klubordning
For at komme i betragtning til optagelse i Elite Aabenraas klubordning er det væsentligt, at ansøgningsskemaet udfyldes fyldestgørende. Som en hjælp til ansøgningsproceduren har Elite Aabenraa udarbejdet denne vejledning.
Dernæst anbefales det, at ansøger tager kontakt til Elite Aabenraa, så der tidligt i forløbet skabes en god og konstruktiv dialog.

Følgende punkter skal udfyldes:
Oplysninger om klubben
Den øverste del af ansøgningsskemaet omhandler generelle oplysninger om klubben.
Husk at have det senest underskrevne regnskab og budget for det år, der ansøges i
klart og indscannet, så det kan vedhæftes.
Såfremt klubben har udarbejdet materiale om klubbens opbygning, politik, strategi,
organisation, træningssetup mv. skal dette også være klar til at kunne blive vedhæftet.
Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelsen skal indeholde en klar og tydelig beskrivelse af, hvad der ansøges
om, samt hvad målsætningen og succeskriterierne er med projektet.
Der skal også indgå en kort generel beskrivelse af klubbens talent/elitearbejde, herunder hvordan arbejdet er organiseret, og hvordan klubbens talentarbejde er struktureret, samt hvad klubbens målsætning er for talent- og elitearbejdet på kort og langt
sigt.
Beløbet Elite Aabenraa ansøges om skal også fremgå, så det er tydeligt, hvad støtten
skal bruges til, herunder hvor mange midler klubben, udøveren, sponsorer, specialforbund eller andre bidrager med.
Hvis der samarbejdes med flere klubber, beskrives dette også.
Ligeledes skal der laves en kort beskrivelse af, hvordan klubben vil arbejde med at
synliggøre Elite Aabenraa samt hvordan der skabes omtale i medierne.

Følgende skal dokumenteres i forhold til de forskellige kriterier:
1. Klubben har en politik og/eller strategi for deres arbejde med talentudvikling/eliteidræt.
Her vedhæftes opdaterede dokumenter, der er godkendt af bestyrelsen.
2. Klubben har en handleplan for de næste 1-2 år, som de aktivt bruger
som styringsredskab.
Her vedhæftes et opdateret dokument, der som minimum indeholder status, målsætninger, handlinger samt succeskriterier. (Se skabelon for
handleplan.)
3. Klubben har en solid organisering med en ressourcestærk bestyrelse
og et eliteidrætsudvalg, hvor en udvalgt kontaktperson kan agere bindeled til Elite Aabenraa.
Her vedhæftes en beskrivelse af, hvordan klubben er organiseret, samt
kontaktoplysninger på kontaktpersonen fra eliteidrætsudvalget.
4. Klubben har økonomiske ressourcer, der gør det muligt at realisere
handleplanens indsatser (suppleret af økonomi fra Elite Aabenraa).
Her vedhæftes budgettet for klubbens talent- og eliteidrætsarbejde.
5. Klubben har trænere på højeste eller næsthøjeste niveau, samt en plan
for hvordan klubbens trænere bedst muligt udvikles.
Her vedhæftes en oversigt over klubbens trænere, deres uddannelsesniveau samt en plan for udviklingen af dem.
6. Klubben har et ambitiøst træningssetup, der indeholder en plan for
træningsmængde og træningsindhold. Såfremt der er udarbejdet et aldersrelateret træningskoncept inden for idrætten, er dette indarbejdet
i klubbens arbejde.
Her vedhæftes en oversigt over, hvordan klubbens talenter/eliteidrætsudøvere træner. Derudover skal der indgå en beskrivelse
af, hvordan der arbejdes med ATK.
7. Klubben har senior/ungdom på højeste nationale niveau.
Her vedhæftes en oversigt over de udøvere/hold, der inden for det de seneste to år har leveret resultater på højeste nationale niveau. Det skal
angives, hvilke resultater de har leveret.
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Såfremt udøver/hold er omfattet af specialtræning i forhold til specialforbund og/eller Team Danmark, beskrives dette også.
Derudover svares der på, hvad udøver/holdets målsætninger er i forhold
til det ansøgte projekt.
8. Klubben har 10 eller flere talenter, som er optaget i Elite Aabenraas talentordning.
Her vedhæftes en oversigt over talenterne, der er med i talentordningen.
9. Klubben har gennemført Elite Aabenraas Klubuddannelse eller tilsvarende (eller er i gang i løbet af det næste år)
Her krydses JA/NEJ
10.Klubben har afholdt et større stævne på nationalt niveau for ungdom
eller senior inden for de seneste 2 år.
Her krydses JA/NEJ
Her vedhæftes dokumentation for afvikling af stævne som fx program,
presseklip eller lignende.
Elite Aabenraas behandling af ansøgninger
Den udfyldte ansøgning med bilag fremsendes elektronisk til Elite Aabenraa. Husk at
overholde ansøgningsfristen, samt kravet om at klubbens bestyrelse skal underskrive
ansøgningen.
Når Elite Aabenraa har modtaget ansøgningen, starter behandlingen af den. I den forbindelse vil der fra Elite Aabenraas side kunne opstå behov for en uddybning af ansøgningen samt afklarende spørgsmål.
I forlængelse af Elite Aabenraas behandling af ansøgningen, præsenteres den for Elite
Aabenraas styregruppe, som tager den endelige beslutning om, hvem der optages i
Klubordningen.
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