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Til Kultur- og idrætsudvalget Vi skal skabe flere eliteidrætsudøvere i Gribskov Kommune, og 

give dem de bedste rammer for at udvikle sig 

Gribskov Elite- og Talentudvikling (GETU), ansøger Gribskov Kommunes Kultur- og idræts udvalg om en 
ekstra bevilling i 2016, på 36.000 kr., og en samlet årlig bevilling fra 2017 og frem, på 250.000 kr. 

GETU har siden 2014, modtaget 100.000 kr. til elitearbejde i Gribskov kommune. Disse penge har GETU 
formået at lave nogle rigtigt gode tilbud til mange af de lokale klubbers eliteidrætsudøvere. 

GETU og de lokale idrætsklubber oplever dog, ligesom Gribskov gymnasium, at være i hård konkurrence 
med tilbud fra andre kommuner, når det drejer sig om tilbud til elite- og sub elite idrætsudøvere.  

GETU har derfor indgået i et samarbejde med Gribskov gymnasium, for at sikre kommunens elite- og sub 
elite idrætsudøvere gode træningsmuligheder, således de gør brug af kommunens tilbud. At de vælger 
Gribskov til, frem for at vælge andre steder. Dette kan gøres med forankring i Gribskov Elite- og 
Talentudvikling. GETU er i dialog med kommunens folkeskoler, især de to store skoler, Nordstjerneskolen i 
Helsinge og Gilbjergskolen i Gilleleje, om at elever i 7, 8 og 9 klasse, der dyrker målrettet idræt, skal have 
tilbud om at deltage i de nye tiltag, som vi ønsker at starte op. Større samarbejde mellem GETU, Gribskov 
gymnasium og udskolingen vil oplyse og fastholde talenter i Gribskov kommune. At der også satses på 7, 8 
og 9 klasserne, vil bidrage til at synliggøre Gribskov på idrætsfronten, således det bliver en kommune man 
flytter til, når man har sportsbørn. 

GETU ønsker at højne det sportslige niveau, med målrettet og veltilrettelagt træning. Således 
idrætsudøverne kan opnå, gode sportslige resultater. Give dem et socialt fællesskab på tværs af 
sportsgrene, og derved fastholde dem i deres lokale klubber, og lokale ungdomsmiljø. Dette vil bevirke, at 
de lokale klubber får et bedre, mere aktivt, og mere alsidigt idrætsliv, hvor det er både er plads til bredde- 
og eliteidræt, og hvor der altid er gode forbilleder for de nye og unge i klubben.  

Det vil ligeledes blive nemmere at fastholde og rekrutterer instruktører og trænere, da mange af elite- og 
sub elite atleterne, ofte er instruktører for de helt unge i egen klub, mens de selv er aktive, og ender som 
trænere, når den sportslige karriere er forbi. Hvis man kan have hele, eller det meste af sin sportslige 
karriere i en klub i Gribskov kommune, er sandsynligheden for at man bliver, eller kommer tilbage, langt 
større, end hvis man er nødsaget til at skifte klub og by i en ung alder, for at udleve sine sportslig 
ambitioner. 

GETU ser frem til en positiv behandling af ansøgningen. 
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Gribskov Elite- og Talentudviklings plan for nye tiltag.  Helsinge Juni 2016 

Nye tiltag  Aktivitet  For hvem  Bilag 1 

September 2016 Morgentræning (basis) Elite elever tilknyttet Gribskov Gymnasium og 

  med instruktør 1 gang/uge øvrige godkendte af GETU (7-9 klassetrin/ andre)

  fra 06:00 til 07:45 

September 2016 Selvorganiseret morgen Elite elever tilknyttet Gribskov Gymnasium 

  træning (basis) 1 gang/uge (andre kun efter særlig aftale med gymnasiet) 

fra 06:30 til 08:00  

 

Vinter halvåret 2016/ Fælles temadag  Elite elever tilknyttet Gribskov gymnasium og 

Forår 2017 øvrige godkendte af GETU, øvrige elever på 

 trænerlinje, samt trænere, lærere m.fl. 

 

Allerede planlagt Basistræning med Godkendte af GETU, samt elever på Gribskov 

Sæson 2016/2017 Mats Mejdevi  gymnasium træner og idrætslinjer 

12 pas forår  Mandag eftermiddag 

12 pas efterår  16:45 til 17:45  

 

Allerede planlagt Intern Temadag  Godkendte af GETU + særligt inviterede 

Sæson 2016/2017 

 

Allerede planlagt Ekstern Temadag Målrettet eliteidræt, men alle idrætsklubber i men 

Sæson 2016/2017   alle idrætsklubber i Gribskov indbydes 

          

Alle sæsoner tænkes som denne + ”Nye tiltag” 

 

September 2017 Morgentræning (basis) Elever fra Gribskov gymnasium idrætselite  

Nyt tiltag  med instruktør 2 gange som ikke har klubrelateret morgentræning 

  Pr uge  samt øvrige godkendte fra GETU 

    (7-9 klassetrin/andre) 

 

Nyt tiltag fra 2017 Årlig fælles temadag Elite elever tilknyttet Gribskov gymnasium og 

 øvrige godkendte af GETU, øvrige elever på 

trænerlinje, samt trænere, lærere m.fl. 

 

Nyt tiltag fra august 2017 Basistræning med Mats Godkendte af GETU, idrætselite elever, 

  Mejdevi øges fra 12 til 15 samt elever på træner og idrætslinjer 

  træningspas forår og efterår  

 

Nyt tiltag  Øget adgang til personlig  Elever tilknyttet Gribskov gymnasium   

  Coaching for atleter  idrætseliteklasser, samt øvrige godkendte af 

  Med internationalt niveau GETU  



 

Budget    Helsinge Juni 2016 Bilag 2 

 

 

Budget for ekstrabevilling i 2016. 

 

Fra start september 2016 til udgang af marts 2017: (GETU´s tilskud udbetales normalt i marts måned) 

 

24 uger a´ 1 basistræning med instruktør á 850,00 kr.    20.400 kr. 

Fælles temadag, indleder + eventuel transport   15.000 kr. 

 

I alt søges om en ekstra bevilling på:    35.400 kr. 

 

 

 

 

Budget for samlet årlig bevilling fra marts 2017 og frem. 

 

Fra april 2017 til august 2017: 

13 uger á 1 basistræning med instruktør á 850,00 kr.   11.050 kr. 

Fra september 2017 til august 2018: 

37 uger á 2 basistræning med instruktør á 850,00 kr.   31.450 kr. 

Fælles temadag, indleder + transport    15.000 kr. 

Udvidelse af træningspas med Mats Mejdevi 6 pas á 3500 kr.  21.000 kr. 

Personlig coaching af atleter med internationalt niveau (6 pers) 

3 x coaching/person á 3000 kr.    54.000 kr. 

Tværgående træner samarbejde (står i vores formålsparagraf, men der  

har ikke være penge til dette)    15.000 kr. 

Nuværende aktivitetsniveau, for nuværende bevilling.                          100.000 kr. 

 

I alt søges om årlig bevilling fra marts 2017 på:                          247.500 kr.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


