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Stiftet 1968

Talentpolitik i Greve Atletik

Forord fra Eliteudvalget.
Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik.
Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,
som du måske måtte have om talentgruppen, og hvad den kan bruges til. Vi håber, at
du får noget ud af den!
Er du efter at have læst denne, i tvivl om, hvad talentgruppen 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 sidst i
dette dokument.

Hvad er Greve Atletiks Talentgruppe?
Vores mål i Greve Atletik er, at altid vil kunne levere den bedst mulige træning og
vejledning til vores medlemmer.
Greve Atletiks Talentgruppe er helt kort sagt et redskab til at levere denne træning og
vejledning til de af vores aktive, som måtte ønske at dyrke atletik på højtniveau, og
som har vist evnerne til det.
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Hvem er talenter?
Ved talenter forstås atleter, der opfylder vores årgangsresultatkrav, og som yder en
seriøs træningsindsats. For disse atleter yder klubben en særlig talentstøtte.
Formålet med talentstøtten er:
1. At skabe og fastholde talentfulde atleter.
2. At understøtte talenterne, så de kan blive ved med at udvikle deres potentiale
både på ungdomsniveau, og senere også på seniorniveau.

Hvordan kan talentgruppen hjælpe mig?
Talentgruppen arbejder for den aktive, ved at give assistance inden for de områder
som hjælper til at give et løft af den aktives 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 talentgruppen 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 talentgruppen der tager af sted fra Greve Atletik.
Derudover modtager alle Elite 18+, Talent 18+, Talent A og Talent B en
træningsdragt af klubben med påtrykt talentgruppelogo.

Krav til optagelse i talentgruppen
Alle medlemmer, der ønsker optagelse i talentgruppen, skal udforme og indsende en
personlig ansøgning til Eliteudvalget (se kontaktoplysninger sidst i dette dokument).
Ansøgningen skal som minimum indeholde:
• Din motivation for at ansøge.
• Hviket/hvilke årgangsresultatkrav har du klaret
• Hvilke/hvilken øvelser vil du satse mest på (i prioriteret rækkefølge.
Mangekamp er også en øvelse)
For at en ansøgning om optagelse i talentgruppen tages op til overvejelse, skal
følgende krav som minimum være opfyldt:
• Du skal være medlem af Greve Atletik
• Du har deltaget i stævner for Greve Atletik.
• Du opfylder de årgangsresultatkrav i en disciplin, som Greve Atletik har
opstillet for optagelse i talentgruppen.
• Du udviser en engageret træningsindsats.
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Opfyldelsen af ovenstående krav medfører kun, at ansøgningen tages op til
behandling. Enhver optagelse vil være resultatet af en individuel vurdering ud fra
ovenstående krav.
Hvis man i løbet af året klarer årgangsresultatkravet, så kan man med det samme
søge om optagelse i talentgruppen.

Behandling af ansøgninger
Enhver ansøgning om optagelse i talentgruppen, vil efter høring hos
træneren/trænere blive behandlet på eliteudvalgets næstkommende møde.
Umiddelbart herefter vil du modtage svar på din ansøgning.

Krav til atleterne i talentgruppen
•
•

Du skal være tilknyttet en eller flere af trænerne i Greve Atletik
Du leverer en synlig/engageret træningsindsats*. Dette vurderes 2-3
gang/år ved et møde med den tilknyttede træner/trænere, hvor
indsats og fremtidige planer drøftes. Synlige træning er med til at tiltrække
og fastholde alle andre atleter i klubben, hvilket ligeledes bidrager til økonomien i
Klubben, som bevilger støtten til Talentgruppen.

•
•

•

Du deltager for Greve Atletik på de respektive DT og DTU hold, medmindre
der foreligger særlige omstændigheder såsom skade.
Du deltager for Greve Atletik til diverse mesterskaber med fokus på de
primære discipliner, medmindre andet er aftalt med træneren/trænere i
forbindelse med overordnet planlægning af sæsonen, eller andre særlige
omstændigheder.
Du deltager aktiv under afvikling af stævner som dommer, hjælper
eller lignende. Herudover som hjælper til Operaen i Hedeland og
Københavns Maraton osv. Grunden til, at disse krav stilles til atleterne, er at
stævner, opera mm. bidrager til økonomien for Talentgruppen.

•
•

Du har en god opførsel til træning og konkurrence og behandler alle
respektfuldt.
Du bærer gruppens logo på træningstøj

* Klubben har defineret engageret trænings indsats som følgende:
Udover at man træner seriøst og stabilt (både i sommer og vintersæson) skal man
som minimum deltage i træning følgende antal gange afhængige hvilken
talentgruppe man høre under. Se tabel.
Da talent/elite atleterne typisk er i en alder, hvor studier og skolegang også
kræver fokus, kan Eliteudvalget dog dispensere for synlig deltagelse til træning,
hvis atleten f.eks. pga. studier, bor i en anden by. Men der vil stadig være krav
om at der trænes 1-2 gange pr. uge til de officielle talent/elite træning i Greve.
I forbindelse med sygdom, skader, mm. kan færre antal træningspas aftales med
træneren og evalueres løbende.
Talentgruppe
Elite 18+
Talent 18+
Talent A
Talent B
Bobler
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Udelukkelse fra talentgruppen

Atleterne i talentgruppen tages løbende op til vurdering. I tilfælde af, at ovenstående
krav ikke længere er opfyldt, er det muligt for bestyrelsen at udelukke en atlet fra
talentgruppen. Begrænset opfyldelse af ’Krav til atleterne i talentgruppen’ vil i første
omgang resultere i reduceret økonomisk støtte, men kan resultere i udelukkelse fra
talentgruppen. Hvis en atlet i talentgruppen et år ikke klarer årgangsresultatkravet, vil
atleten det efterfølgende år ikke længere være med i talentgruppen, men vil altid
kunne søge ind igen, hvis kravene igen klares.
Der kan dog være særlige grunde til, at en atlet et år ikke opfylder
årgangsresultatkravene, (f.eks. en længerevarende skade eller sygdom). I disse
tilfælde kan eliteudvalget, hvis atleten opfylder de øvrige krav, indstille, at atleten
ekstraordinært får lov til at få et ekstra år i talentgruppen.

Optagelse af nye medlemmer
Nye medlemmer kan optages i talentgruppen tidligst ved opstart af
sæsonen efter indmeldelse i Greve Atletik. Det er ligeledes et krav at atleten opfylder
”resultatkravet” i denne periode. Kravet skal altså opfyldes mens atleten har stillet op
for Greve Atletik som aktivt medlem af klubben.

Talentstruktur
De aktive talenter er opdelt i følgende 5 grupper:
Senior elite/talent:
• Senior: Elite 18+
• Senior: Talent 18+
Ungdom talent:
• Ungdom 16-17: Talent A
• Ungdom 16-17: Talent B
• Ungdom fra 14år: Bobler
Elite 18+
Som Elite 18+ skal man opfylde Greve Atletiks elite årgangsresultatkrav og være 18
år eller ældre.
Klubben giver et personligt tilskud på op til 15.000 kr., der kan bruges til dækning af
udgifter, som står i tabel 1. F.eks. kan max 20% af det personlige tilskudsbeløb
bruges på tøj/sko, men 100 % af beløbet kan bruges på træningslejre.
Alle relevante aktiviteter kan støttes efter ansøgning til eliteudvalget.
Udgifter til udvalgte hold og andre prioriterede stævner kan der også søges om, og
på den måde få et yderligere tilskud til.
Talent 18+
Som Talent 18+ skal man opfylde Greve Atletiks talent årgangsresultatkrav og være
18 år eller ældre.
Klubben giver et personligt tilskud på 7.500 kr., der kan bruges til dækning af
udgifter, som står i tabel 1. F.eks. kan max 20% af det personlige tilskudsbeløb
bruges på tøj/sko, men 100 % af beløbet kan bruges på træningslejre.
Alle relevante aktiviteter kan støttes efter ansøgning til eliteudvalget.
Udgifter til udvalgte hold og andre prioriterede stævner kan der også søges om, og
på den måde få et yderligere tilskud til.
Talent A
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Som Talent A skal man opfylde Greve Atletiks elite årgangsresultatkrav og være 1617år.
Klubben giver et personligt tilskud på 5.000 kr., der kan bruges til dækning af
udgifter, som står i tabel 1. F.eks. kan max 25% af det personlige tilskudsbeløb
bruges på tøj/sko, men 100 % af beløbet kan bruges på træningslejre.
Alle relevante aktiviteter kan støttes efter ansøgning til eliteudvalget.
Udgifter til udvalgte hold og andre prioriterede stævner kan der også søges om, og
på den måde få et yderligere tilskud til.

Talent B
Som Talent B skal man opfylde Greve Atletiks talent årgangsresultatkrav og være
16-17år.
Klubben giver et personligt tilskud på 2.500 kr., der kan bruges til dækning af
udgifter, som står i tabel 1. F.eks. kan max 30% af det personlige tilskudsbeløb
bruges på tøj/sko, men 100 % af beløbet kan bruges på træningslejre.
Alle relevante aktiviteter kan støttes efter ansøgning til eliteudvalget.
Udgifter til udvalgte hold og andre prioriterede stævner kan der også søges om, og
på den måde få et yderligere tilskud til.
Bobler
Gruppen dækker 14 år og ældre, og som udgangspunkt gives der ikke
økonomisk tilskud til træningsaktiviteter, men man kan f.eks. søge
tilskud til behandling.
I denne gruppe udtager trænerne særlig talentfulde unge, der tilbydes at træne mere
specifikt i udvalgte øvelser fx 1 gang om ugen/hver 14 dag, samtidig med at man
passer træningen i sin egen aldersgruppe. Desuden kan boblerne udvælges til at
deltage i særlige stævner, som klubbens atleter i talentgruppen også deltager i.

Ansøgning om udbetaling af støtte
Når de personlige tilskud ønskes anvendt, skal der sendes en ansøgning til
eliteudvalget. Ansøgningen skal forelægges træneren først, og træner skal give en
udtalelse, om man stadig overholder kravene for talentgruppen. Herefter vil
eliteudvalget vende tilbage med, hvor meget der støttes med.
På samme måde kan en aktiv i gruppen godt søge om yderligere tilskud ud over det
personlige tilskud. I sådanne tilfælde kan eliteudvalget ikke direkte bevilge tilskuddet,
men udvalget kan støtte ansøgningen, hvorefter bestyrelsen vælger, om man kan
bevilge et tilskud.
Bemærk:
• 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
• Begrænset opfyldelse af ’Krav til atleterne i talentgruppen’ vil i første omgang
resultere i reduceret økonomisk støtte, men kan resultere i udelukkelse fra
talentgruppen

Doping politik
Bestyrelsen kræver af alle talentgruppens medlemmer, at de er bekendt med Anti
Doping Danmarks nationale antidopingregler1, og at de afholder sig for enhver form
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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
talentgruppen. Skulle eliteudvalget eller bestyrelsen, uden for DIF’s regi, få kendskab
til, at et medlem af talentgruppen har taget ulovlige stoffer, vil eliteudvalget eller
bestyrelsen ekskludere dette medlem fra talentgruppen.
Talentgruppens trænere har til en hver tid et medansvar for at viderebringe
oplysninger om konsekvenserne af doping både med hensyn til fysiske
skadevirkninger, udelukkelse og fairplay på et mere generelt plan.
1

http://www.antidoping.dk/regler-og-love/nationale-antidopingregler

Kontaktoplysninger
Eliteudvalget:
Kan kontaktes på: Eliteudvalg@greve-atletik.dk
Nedenstående medlemmer vil modtage mail der sendes til ovenstående adresse.

Keyvan Rasmussen
Tlf.
23 21 29 21
E-mail
keyvan.rasmussen@gmail.com

Kim Vilborg
Tlf.
93 75 55 43
E-mail
kim.vilborg@gmail.com
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Hvad kan støtten bruges til?
For at modtage individuel støtte er det et krav, at talentgruppens medlemmer
afleverer bilag på de afholdte udgifter til klubbens kasserer. Tabel 1 viser hvad støtte
kan bruges til
Tabel 1
Alder
Årgangsresultatkravniveau
Personligt tilskud

Talent B

Talent A

Talent 18+

Elite 18+

16-17år

16-17år

18år og ældre

18år og ældre

Talent
2.500kr

Elite
3.000kr

Talent
3.500kr

Elite
4.000kr

Max % af personligt tilskud
Udgiftstype:
1: Eksterne
træningsarrangementer
Træningslejre1
Træningssamlinger
Træning i andre klubber

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

2: Stævnedeltagelse
(se note under tabel)
Startpenge til stævner
Deltagelse på udvalgte hold
Transport og overnatning

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

3: Materialer
Klubtøj
Træningstøj og sko
Redskaber
Personligt udstyr til
Skadesforebyggende eller
Restitution/Genoptræning

30 %
30 %
100 %
30 %

25 %
25 %
100 %
25 %

20 %
20 %
100 %
20 %

20 %
20 %
100 %
20 %

4: Vidensfremskaffelse
Kurser
Relevante blade og
magasiner

100 %
15 %

100 %
10 %

100 %
10 %

100 %
10 %

5: Skadesbehandling
Undersøgelser &
behandlinger

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6: Medlemskaber
Alternative kontingenter

Note 1: Der vil altid være en brugerbetaling på mindst 1.000kr til træningslejre
Atleten kan søge om tilskud til alle udgifter i tabel 1. Dog kan eliteudvalget vælge at dække nogle af
disse udgifter, så atleten ikke behøver at bruge af sit personlige tilskud for at få dækket disse udgifter.

Version: 1.21 Opdateret: 29-11-2020

Side 7 af 7

