
     Mønge d. 9. januar 2014 

Til Kultur- og Idrætsudvalget i Gribskov kommune   

Ansøgning om tilskud til det videre arbejde i Gribskov Elite og Talentudvikling. 

Gribskov Elite- og Talentudvikling har eksisteret siden 2011. Vi har på nuværende tidspunkt 17 godkendte 

idrætsudøvere. Vi ønsker fortsat at kunne støtte disse, samt at kunne godkende nye idrætsudøvere. 

Vores formål er: 

- Tilbud til idrætsudøvere, fra foreninger i Gribskov Kommune, med en erklæret elite målsætning. 

- Indgå samarbejde om træneruddannelse (Gribskov Gymnasium). 

- Etablering af trænerforum 

Vi støtter med tilbud, som kan være svære at løfte for den enkelte forening, samt bidrager til, at skabe et 

”Elite miljø” i Gribskov kommune, således de enkelte idrætsudøvere ikke behøver at søge mod større 

klubber, for at opnå deres mål. Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle Gribskov Elite og Talent udvikling, 

med hensyn til tilbud og godkendelseskriterier, således vi er på højde med de forventninger og ønsker, der 

er fra alle implicerede parter omkring elite idræt i Gribskov kommune. Senest afholdt vi et møde d. 31. 

oktober 2013, netop med fokus på dette. 

Gribskov Elite- og Talentudviklings økonomi, er udelukkende baseret på de tilskud vi har fået bevilliget fra 

Gribskov kommune, derfor er det, med stor glæde, vi konstaterer, at de aktiviteter, som Gribskov Elite- og 

Talentudvikling har sat i værk, er blevet en officiel del af Gribskov kommunes idrætspolitik.  

Vi ansøger om 300.000 kroner, til at fortsætte det nuværende arbejde, samt udvikling af nye tilbud. 

Vores nuværende tilbud består i: 

- Fysisk træning v. Mats Mejdevi, 1 time om ugen, til alle godkendte idrætsudøvere. 

- Mental coaching v. Thor Munkager, til godkendte idrætsudøver, der deltager i internationale 

stævner.  

- Stjernetræf, som eksponering af vore unge talenter, og elite idrætsudøvere. 

Ønsker til kommende tilbud: 

- Tilbud om diætist (individuel rådgivning) 

- Støtte til styrketræning  

- Mentaltræning - Temadag, opfølgning, og individuel coaching. 

- Trænerseminarer 

- Ekstraordinær skadesforbyggende og restituerende træning 

- Tilskud til specifik mesterskabsforberedelse, såvel individuelt som grupper 

Bestyrelsen håber, at Kultur og Idrætsudvalget vil se velvilligt på vores ansøgning om tilskud til elitearbejdet 

i Gribskov kommune. 

 

Med Venlig Hilsen 

Bente Knudsen     

Fmd. f. Gribskov Elite og Talentudvikling 



 

 


