Eliteidrætspuljen
Ansøgningsskema for aktive hold og idrætsudøvere i Varde Kommune.
Ansøgningsskemaet indsendes til Kultur og Fritid senest 15. januar 2018 på mail til bera@varde.dk
Faktuelle oplysninger:
Foreningens navn:
Holdbetegnelse
Ansvarlig ledelse

Navn

E-mailadresse

Telefon

Formand
Eliteansvarlig
Træner
Hvilket projekt søges der støtte til?
Hvilket beløb ansøges der om?
Sportslige spørgsmål:
Holdets eller udøvernes nuværende placering i forhold til den nationale elite eller elite på eget alderstrin?
Hidtidige bedste resultater for de udøvere eller det hold, der søges støtte til:
Sportslige målsætninger for den kommende støtteperiode:
Sportslige målsætninger for de kommende 3 år:
Ugentligt antal træningspas for de udøvere eller det hold, der søges støtte til, herunder tidspunkter for disse?
Træningssted/steder:
Trænerens baggrund, herunder idrætsmæssig uddannelse
Trænerteam omkring hold eller udøvere:
Beskriv rammerne omkring klubbens konkurrencer/kampe. (konkurrence sted/kampbane, tilskuermuligheder,
sponsorernes eksponering, presse m.v.)
Økonomiske spørgsmål:
Hvilke økonomiske midler har klubben afsat til det projekt, der søges støttet i projektperioden?
Har klubben p.t. en økonomi, der kan bære en deltagelse på højeste niveau både pt. og fremadrettet? Hvis nej
findes der da en plan for at opnå denne økonomi?
Organisatoriske spørgsmål:
Hvordan er klubben organiseret? F.eks. hvilke ledere, trænere, administration m.v. er der til at føre klubbens
målsætninger ud i livet?

Hvor skønnes det at klubben har mangler i forhold til det der kræves for at være på højeste nationale niveau?
Herunder har klubben en plan for at nå dette niveau?
Har klubben et talentarbejde, der har sammenhæng med det projekt, der søges støtte til? Hvis nej har klubben
en plan for et sådant talentarbejde?
Arbejder klubben ud fra en nedskrevet elitestrategi?
Medieomtale:
Hvorledes er Varde Kommune helt konkret eksponeret i aviser, radio, TV m.v. – lokalt, regionalt eller
landsdækkende – i forbindelse med eliteprojektet i den forløbne sæson (hvis I har modtaget støtte i 2017) –
og hvilken omtale forventes for den kommende sæson, der søges til?

Underskrift på vegne af den ansøgende klub, dvs. klubformand eller en af bestyrelsen
bemyndiget person (hvis ansøgningen fremsendes elektronisk er fulde navn nok her):
Navn:

DATO:

Retningslinier for udformning af ansøgning:
Dette ansøgningsskema har til formål at vurdere om foreningens ansøgning lever op til
kriterierne for Eliteidrætspuljen.
Det er vigtigt for Kultur og Fritid og Udvalget for Kultur og Fritid, at ovenstående skema er så
nøjagtigt udfyldt som muligt.
Hvis klubben har nogle nedskrevne målsætninger og en nedskrevet plan for talent- og
elitearbejdet skal disse vedlægges denne ansøgning
Klubber, som søger om støtte til talentudvikling, skal enten være på
eliteniveau eller have en plan for at komme derop. Disse ansøgninger vurderes
derfor også ud fra ovennævnte punkter.

