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Forord fra Eliteudvalget. 
 
Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Elitegruppe. 
 
Formålet med vores folder er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål, 
som du måske måtte have om elitegruppen, og hvad den kan bruges til. Vi 
håber, at du får noget ud af den! 
 
Er du efter at have læst denne folder i tvivl om, hvad elitegruppen er, eller 
ønsker du at få svar på nogle mere detaljerede spørgsmål, er du naturligvis 
velkommen til at kontakte medlemmerne af eliteudvalget. Vores 
kontaktoplysninger kan findes bagerst i denne folder. 
 
God fornøjelse med læsningen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Porsdal 
Morten Larsen 
Marc Lorentzen 
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Hvad er Greve Atletiks Elitegruppe? 
I Greve Atletik vil vi altid kunne levere den bedst mulige træning og vejledning 
til vores medlemmer, hvad enten man ønsker at være motionist, eliteaktiv 
eller en af de mange niveauer derimellem. 
 
Elitegruppen er helt kort sagt Greve Atletiks redskab til at levere denne 
træning og vejledning til de af vores aktive, som måtte ønske at dyrke atletik 
på eliteniveau, og som har vist evnerne til det. 
 
 
Hvordan er elitegruppen opbygget? 

For at kunne tage højde for at selv eliteaktive kan befinde sig på forskellige 
niveauer, er elitegruppen opdelt i to grupper: Elitepuljen og Talentpuljen. 
 
Elitepuljen: er for atleter, der tilhører toppen af dansk elite/ungdomselite, og 
som leverer en seriøs og engageret træningsindsats. 
 
Talentpuljen: er for atleter som udviser et stort potentiale indenfor en eller 
flere af atletikkens discipliner, og som ønsker at videreudvikle dette talent. 
 
 
Hvem kan blive optaget i Greve Atletiks elitegruppe? 
For at blive optaget i elitegruppen er der nogle grundlæggende krav til den 
aktive: 

• Man skal være medlem af Greve Atletik 
• Man kan først træde ind i elitegruppen den sæson man fylder 15 år. 14-

årige kan kvalificere sig sæsonen før, men vil først være med i gruppen 
ved starten af vintertræningen, op mod sæsonen efter (hvor den aktive 
så vil fylde 15 år) 

• Man skal klare kravet sit årgangskrav i minimum én disciplin i den tabel 
som klubben bruger til at vurdere de aktive.  Denne tabel kan ses på 
klubbens hjemmeside.  

 
Opfylder du alle tre krav kan du søge om at træde ind i elitegruppen. Hvis det 
er et ønske fra dig, skal du sende en ansøgning ind til eliteudvalget. 
 
Hvilke krav bliver der stillet til de aktive i elitegruppen? 
Elitegruppens medlemmer skal tjene som forbillede for de andre aktive i 
klubben. Det skal ske dels gennem deres resultater, men også til dels gennem 
deres generelle indstilling til træning og at bakke op om klubben.  
Derfor bliver der stillet disse forventninger til dig, hvis du er en del af 
elitegruppen: 

• Du leverer en engageret træningsindsats.  
• Du deltager for Greve Atletik på vores respektive DT og LT hold, 

medmindre der foreligger særlige omstændigheder såsom skade.  
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• Du deltager for Greve Atletik til diverse mesterskaber med fokus på de 
primære discipliner, medmindre andet er aftalt med træneren i 
forbindelse med overordnet planlægning af sæsonen, eller andre særlige 
omstændigheder. 

• Du hjælper klubben med arrangementer og afholdelse af stævner i et 
acceptabelt omfang.  

• Du har en god opførsel til træning og konkurrence og behandler alle 
respektfuldt.  

• Du bærer elitegruppe logoet på træningstøj og eventuel elitesponsor 
logo.  

 
 
Hvordan kan elitegruppen hjælpe mig? 

Elitegruppen arbejder for den aktive, ved at give assistance inden for de 
områder som hjælper til at give et løft til den aktive i dennes niveau. Det gøres 
ved at hjælpe med: 

• Arbejde for kvalificeret træning i klubben, indenfor alle de øvelser du 
måtte være aktiv i. 

• Hvis ikke klubben selv har trænere som kan gøre dette, vil der blive 
kompenseret med gæstetrænere, træningssamarbejder eller lignende. 

• Særlige træningsmuligheder for de eliteaktive, enten særlige samlinger 
hvor kun elitegruppen deltager, eller træningsmuligheder hvor du ikke 
skal betale det samme for at deltage. 

• Økonomisk støtte til udgifter som enten medvirker til at fremme dit 
talent eller til materialer inden for dine øvelser. 

• Særligt fokus på at få dig tilbage fra eventuelle skader, både ved at 
hjælpe til at få den rette behandling, men også ved ekstra fokus på din 
genoptræning. 

• Støtte til formidling af relevante kontakter, udarbejdelse af ansøgninger 
og lignende aktiviteter, som kan fremme din sportslige udvikling, f.eks. 
ved arbejdet på at få personlige sponsoraftaler. 

• Mulighed for deltagelse i udvalgte stævner i udlandet, hvor det enten 
kun eller primært vil være de eliteaktive som tager af sted fra Greve 
Atletik. 

 
Derudover modtager alle eliteaktive en træningsdragt af klubben med påtrykt 
elitelogo.  
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Hvordan ansøger jeg rent praktisk? 
For at komme i betragtning til elitegruppen skal du skrive en personlig 
ansøgning og sende den til et af medlemmerne i eliteudvalget (se 
kontaktoplysninger bagerst i denne folder). 
 
I ansøgningen skal du anføre, hvorledes du opfylder kravene til elitegruppen 
(hvilke(n) disciplin(er) du opfylder kravet), samt give en kort beskrivelse af din 
motivation for at ansøge. 
 
Hvilken gruppe du kan blive optaget i afhænger af dit resultatniveau. 
 
Enhver ansøgning behandles af eliteudvalget på næste møde, hvorefter vi 
melder tilbage hurtigst muligt.  
 
De aktive som bliver optaget vil med det samme blive en del af elitegruppen. 
Undtaget herfor er de aktive som fylder 14 i indeværende sæson, som først vil 
blive en del af gruppen ved overgangen til vintertræningen.  
Den økonomiske støtte den aktive kan få, kan blive gjort forholdsvist mindre, 
hvis man bliver optaget midt i en sæson. F.eks. hvis man bliver optaget i 
starten af august, kan det ikke forventes at kunne få lige så meget i støtte den 
sæson som en aktiv der har været medlem siden årsskiftet.  
Det årlige disponible beløb på 2.000 bliver justeret forholdsmæssigt. Den 
aktive vil få klart af vide hvor meget han/hun kan forvente at modtage i støtte.  
 
Hvordan sikrer man sig fortsat medlemskab af elitegruppen? 
Når du har klaret kravet til elitegruppen, hvad enten der er tale om 
talentpuljen eller elitepuljen, vil du have sikret dig medlemskab for resten af 
dette år plus næste år. I løbet af året efter skal du klare kravet for den årgang 
du rykker op i det år. F.eks. hvis en dreng i årgang 1996 i maj 2012 klarer 
kravet for de 16-årige, har han sikret sig medlemskab af elitegruppen resten af 
2012 og hele 2013. I løbet af 2013 skal han så klare kravet for 17-årige, for at 
være med i elitegruppen også i 2014. Hvis ikke det lykkes vil han ryge ud pr. 
1/1 2014. Derudover skal indstillingen til træningen bibeholdes. 
Det samme er gældende mellem puljerne. Hvis du klarer kravet til elitepuljen i 
2012, skal du klare kravet for din årgang i 2013 til elitepuljen igen, for at blive 
i elitepuljen. Hvis du klarer kravet til talentpuljen, men ikke til elitepuljen, vil 
du blive rykket til talentpuljen i stedet.  
Der kan være tale om helt særlige omstændigheder, hvor en aktiv får 
dispensation til at blive et ekstra år i elitegruppen, selv om han/hun ikke har 
klaret kravet. F.eks. hvis der er tale om at være skadet en hel sæson, og hvor 
eliteudvalget vurderer, at den aktive havde klaret kravet som skadefri, og det 
kommende år vil klare kravet igen. 
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Hvordan forholder elitegruppen sig til doping? 
Elitegruppen kræver af alle dets medlemmer, at de er bekendt med DIF’s 
dopingregulativ1, og at de afholder sig for enhver form for doping, som den er 
defineret i regulativet. 
 
Enhver idrætsudøver som bliver testet positiv for doping, eller som nægter at 
stille op til en af DIF autoriseret dopingprøve, vil øjeblikkeligt blive ekskluderet 
af elitegruppen. Skulle elitegruppen, udenfor DIF’s regi, få kendskab til, at et 
medlem af elitegruppen har taget ulovlige stoffer, vil eliteudvalget desuden 
vælge at ekskludere dette medlem fra elitegruppen.  
 
I det hele taget opfordrer elitegruppen sine medlemmer til, i så vidt mulig 
grad, at deltage i bekæmpelsen af doping indenfor dansk atletik. 
 
 

Mere om de finansielle tilskud. 
Elitegruppen yder som sagt støtte til udgifter, som dets medlemmer måtte 
have i forbindelse med udøvelsen af deres idræt under forudsætning af, at de 
medvirker til at fremme medlemmernes talent eller vedrører tilvejebringelsen 
af relevante materialer indenfor deres øvelser. Du kan af nedenstående tabel 1 
se hvilke typer udgifter, som elitegruppen anser for at falde under disse to 
kategorier. Af tabellen fremgår desuden den maksimale del af udgifterne, der 
kan søges dækket af elitegruppen2. 
 
Foruden de i tabel 1 anførte procentsatser vil hvert medlem desuden være 
begrænset af et total beløb for, hvor meget støtte det enkelte medlem kan 
modtage3. Et beløb som vil afhænge af bl.a. elitegruppens finansielle midler på 
det gældende tidspunkt, samt af gruppetype (elite/talent). For at modtage 
støtte fra elitegruppen skal du kontakte en af personerne i eliteudvalget for at 
få en godkendelse. Gerne skriftligt for vores hukommelses skyld, om end 
mundtligt er fuldt ud dækkende. Det er både muligt at modtage refundering af 
allerede afholdte udgifter, samt at få udbetalt beløbet på forhånd hvis det er 
nødvendigt. Det skal dog understreges, at der ved en hver form for støtte skal 
afleveres bilag til klubbens kasserer før penge kan modtages! 
 
For at lette administrationen i de mange tilfælde med småudgifter, tildeles 
hvert medlem af elitegruppen desuden et såkaldt disponibelt beløb, som 
medlemmerne frit kan råde over uden yderligere godkendelse. D.v.s. at du frit 
kan afholde udgifter indenfor denne beløbsstørrelse uden at kontakte 
eliteudvalget for godkendelse. (For at få pengene udbetalt er det dog igen 

                                                 
1 DIF’s dopingregulativ kan findes på følgende internetadresse: www.doping.dk  
2 Det skal forstås således, at er der anført 50% ud for en bestemt udgiftstype, kan du maksimalt få dækket halvdelen af 
dine omkostninger til denne udgiftstype. 
3 Total beløb måles i udbetalt støtte fra Elitegruppen og ikke i totale udgifter. Selvom man afholder udgifter i 
udgiftstyper, der kun dækkes med 50%, vil det totale beløb man kan få udbetalt være det samme, som hvis man invester 
i 100% dækkede omkostninger. (Man er blot nødt til at afholde de resterende omkostninger selv!) 
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strengt nødvendigt, at der afleveres bilag til klubbens kasserer!). Det skal 
understreges, at det disponible beløb ikke er den samlede grænse for, hvor 
meget du kan modtage i støtte fra elitegruppen. Der er fortsat mulighed for at 
søge om yderligere støtte udover det disponible beløb. Det anbefales, at dette 
disponible beløb derfor specielt anvendes til mindre udgifter, mens at 
eliteudvalget kontaktes for tilskud i forbindelse med eventuelle større udgifter. 
 
Tabel 1 

Udgiftstype Maksimal støtte 

 Elite Talent 

1: Eksterne træningsarrangementer 
Op til Op til 

Træningslejre 100% 50% 
Træningssamlinger 100% 50% 
   
2: Stævnedeltagelse og udvalgte hold   
Startpenge til stævner 100% 100% 
Deltagelse på udvalgte hold 100% 100% 
Transport og overnatning 100% 100% 
   
3: Materialer   
Klubtøj 100% 50% 
Træningstøj og sko 100% 50% 
Redskaber 100% 50% 
   
4: Vidensfremskaffelse   
Kurser 100% 100% 
Relevante blade og magasiner 100% 100% 
   
5: Skadesbehandling   
Undersøgelser & behandlinger 100% 100% 
   
6: Medlemskaber   
Kontingent i Greve Atletik 50% 0% 
Alternative kontingenter 50% 0% 
 
 
Tabel 2 

 Elite Talent 

Disponibelt beløb 1.500 kr. pr. medlem 1.000 kr. pr. medlem 
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Kontaktoplysninger 
 

Eliteudvalget: 
 
Jesper Porsdal  
Tlf.  61 26 43 97 
E-mail porsdal@webspeed.dk  
 
 
Marc Lorentzen 
Tlf. 51 92 55 67 
E-mail marc@lorentzen.dk  
 
 
Morten Larsen 
Tlf. 20 90 35 41 
E-mail ml@superoffice.dk  


