Elitestøtteordning
Hvidovre Atletik & Motion
Formål med elitestøtteordningen
Formålet med en elitestøtteordning er at yde økonomisk støtte til foreningens absolut bedste aktive på en måde, så
støtten er med til at gøre en positiv forskel ift at udvikle den aktives fulde idrætslige potentiale.
Støtten gives primært på baggrund af præstationer opnået i den netop overståede sæson, og sekundært ud fra forventninger om udvikling og resultatniveau i den kommende sæson.

Målgrupper for elitestøtte
•

International Elitegruppe
A- og B-kandidater til internationale ungdoms- og seniormesterskaber
o A-kandidater: Aktive der har klaret/forventes at kunne klare de opstillede DAF-krav i denne sæson/næste
sæson.
o B-kandidater: Aktive der forventes at have en realistisk mulighed for at klare de opstillede DAF-krav til
den kommende sæson, hvis træningen forløber som planlagt, og skader undgås.

•

National Elitegruppe
o Senioraktive, der i den forgangne sæson har været udtaget til de forskellige danske seniorlandshold.
Eller tog individuel medalje til Store DM, og samtidig opnåede en årsbedste, der er over det gamle 19 års
krav til DAF’s talentudvikling.
Eller at man har været over det gamle 19 års krav til DAF’s Talentudvikling – dette kan dog kun ske max. 3
sæsoner, herefter er det 20 års kravet, der igen max. kan klares 3 sæsoner etc.
o Ungdomsaktive, der klarer deres alderskrav til de gamle krav til DAF’s Talentudvikling. Fra den sæson
man fylder 20 år regnes man for senior ift disciplinkravene.
Eller bliver dansk ungdomsmester.
Eller sætter Dansk Ungdomsrekord.
Eller bliver udtaget til Nordisk Juniorlandskamp eller andre internationale landskampe/mesterskaber.
o Det er desuden et krav, at man har et træningsomfang på minimum 4 træningspas om ugen.

•

Idrætslegat
o Trænerne kan undtagelsesvis indstille aktive, der ikke opfylder ovenstående idrætslige krav til et
idrætslegat.
o Trænerens kredit ift fremtidige indstillinger vil til en hver tid afhænge af, hvordan det er gået for de aktive
man tidligere har indstillet og fået bevilget et idrætslegat til.
o Et eller flere af følgende kriterier skal være opfyldt for den aktive:
▪ Man har tidligere som minimum været i national elitegruppe, og man har siden da været enten skadet
eller af andre væsentlige årsager ikke kunne oppebære sit niveau.
▪ Man er et relativt ubeskrevet navn i atletik, og det vurderes at man i løbet af max. 2 år kan klare kravene
til National Elitegruppe.
▪ Hvis der er socio-økonomiske forhold, der forhindrer den aktive i at udvikle sit talent.
o Det er desuden et krav, at man har et træningsomfang på minimum 4 træningspas om ugen.
o Der ydes ikke elitestøtte til aktive, der ikke opfylder ovenstående idrætslige krav.

Faktorer der påvirker støtten
Når man ansøger om økonomisk støtte, så vil omfanget af den konkrette støtte altid afhænge af flere faktorer. Klubben
ønsker at sende et signal om, at der er en samlet helhedsvurdering, der ligger til grund for tildelingen af økonomisk
støtte, og ikke kun en idrætslig vurdering af niveau og udviklingsstøtte.
• Som aktiv vil man altid selv også skulle deltage i den økonomisk investering det er at satse på at udforske sit
talent. Jo mere man selv satser og jo højere idrætsligt niveau man viser, jo større vil viljen også være til at
støtte økonomisk fra klubbens side.

•
•
•
•

En senioraktiv vil som oftest have et større behov for støtte til blandt andet international konkurrencedeltagelse end et ungt talent.
Der vil altid blive taget hensyn til socio-økonomiske forhold, som enten træner eller sportschef er bekendt
med.
Støtten vil altid være afhængig af klubbens samlede økonomi og de sponsorater som klubben har på det aktuelle tidspunkt. Den samlede elitestøtte, og dermed også den individuelle støtte, kan derfor variere fra år til år.
Man vil som atlet altid blive vurderet ud fra, hvor meget man selv giver den anden vej i form af at være
rollemodel: Ved at gå forrest til træning, være det gode eksempel idrætsligt og menneskeligt, altid fighte helt
til mållinjen, altid være loyal over for klubben, altid give en frivillig hånd til klubben ifm arrangementer, etc.

Hvad kan man søge om støtte til?
Som udgangspunkt kan man kun søge om tilskud til ting og aktiviteter, der direkte relaterer sig til ens træningsmæssige
forberedelser eller konkurrencedeltagelse.
•
Træningsaktiviteter, der ligger ud over de træningsaktiviteter, der allerede tilbydes i det daglige. Det kan f.eks
være deltagelse i træningslejre eller træningssamlinger.
•
Udenlandsk konkurrenceaktivitet, der ligger ud over den almindelige støtte til stævner.
•
For aktive kan der også ansøges om støtte til skadesbehandling, og under specielle omstændigheder også til
forebyggende behandling.
•
Der kan kun undtagelsesvis søges om støtte til dækning af sociale udgifter, personligt udstyr eller egne
redskaber.
• Man kan ikke søge om økonomisk støtte, hvis man står i gældsforhold til Hvidovre AM, medmindre der er
aftalt en klar plan for afviklingen af gældsforholdet og denne plan overholdes.

Krav ift at modtage økonomisk støtte
Aktive og trænere der modtager økonomisk støtte fra Hvidovre AM forpligter sig samtidig til:
• Som udgangspunkt at deltage i klubbens årlige Påsketræningslejr.
• Som aktiv at deltage i sin primærøvelse ved Danske Mesterskaber såvel indendørs som udendørs.
• Danmarksturneringens 2 runder i de øvelser, som man udtages i.
• LTU i de øvelser, som man udtages i, hvis man er ungdomsaktiv, og der stilles hold.
• At deltage som hjælper eller dommer ved min. 3 arrangementer, hvor hjælp ved Copenhagen Open er
en af dem.
• Skulle ovenstående ikke blive opfyldt mister man retten til at modtage støtte i hele den næstfølgende
sæson. Kun klubbens Sportschef kan dispensere fra ovenstående.

Hvordan søger man?
•
•
•
•

Alle der ønsker at ansøge om støtte skal sende deres ansøgning, der kan downloades fra hjemmesiden, til
klubbens Sportschef inden den opsatte deadline.
Skulle der opstå et akut behov for ansøgning om støtte, så kontaktes Sportschefen såvel mundtligt som
skriftligt med kort beskrivelse af baggrund og formål for ansøgning samt støttebeløb. Der kan max. gives akut
støtte 1 gang pr. medlem pr. kalenderår.
Den tildelte støtte er aktivitetsbundet, så den kan ikke umiddelbart bruges til andre ting.
Overførelse til andre udgifter kræver godkendelse af Sportschefen inden udgiften realiseres.

Hvordan behandles min ansøgning?
Senior cheftræneren for sprint/hæk, mellem/lang, spring, kast samt ungdomschefen og sportschefen træder sammen
(klubbens eliteudvalg) og behandler samlet alle de indkomne ansøgninger og fordeler både de økonomiske midler, der
er tildelt via klubbens budget, men også evt. midler fra evt. sponsorater efter retningslinjer udstukket af bestyrelsen.
Der anlægges en helhedsbetragtning, hvor der først og fremmest kigges på det idrætslige niveau, men der inddrages
også andre parametre som tidligere beskrevet. Man kan forvente besked om sin ansøgning ca. 2-3 uger efter
ansøgningsfristen.
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