Definition på elite og talent
Bekendtgørelse om lov om Eliteidræt - i daglig tale kaldet Eliteidrætsloven - giver kommunerne mulighed
for at støtte eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed (§7).
Der findes ikke en endegyldig definition på eliteidræt eller talentudvikling. Det betyder, at kommunerne
selv definerer, hvad der i den enkelte kommune er eliteidræt og talentudvikling. I Varde Kommune er elite
defineret således:
Elite:
Sportsfolk/hold, der deltager på det absolut højeste niveau i den nationale og internationale
konkurrencestruktur samt sportsfolk/hold med et ekstraordinært potentiale til at nå den nationale og
internationale seniorelite.
I Varde Kommune arbejdes der konkret med elite og talentudvikling via Eliteidrætspuljen.
Kriterierne for Eliteidrætspuljen er følgende:
Hvem er støtteberettiget:


Godkendte folkeoplysende foreninger i Varde Kommune, som har fastsatte visioner og mål for det
målrettede eliteidrætstiltag målrettet mod enkelte idrætsudøvere, hold eller aktiviteter.



Idrætsklubber, som deltager i turneringsvirksomhed eller lignende på et eliteniveau indenfor den
pågældende idrætsgren (med eliteniveau menes landets bedste rækker evt. næstbedste)
Foreningen skal være medlem af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund



Projekter, hvor der er en progression i udviklingen fra talent til elite, vil også kunne komme i
betragtning til tilskud.

Hvad angår definitionen på talent har de store idrætsorganisationer Danmarks Idrætsforbund og Team
Danmark lavet nedenstående definition.
Talent:
Team Danmark beskriver talent således:
'Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptionelt højt
præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle færdigheder og træning' (D. K. Simonton, 1999).
Med andre ord er et talent summen af medfødte (arvelige) egenskaber, som skal udvikles (trænes) i et
miljø, som udvikler talentets færdigheder.
For at højne udviklingen af talentet kræver det derfor, at talentet stimuleres og samtidig selv har viljen til at
yde en særlig indsats inden for den givne idræt.
Danmarks Idrætsforbund har i samarbejde med Team Danmark sat fokus på talentudvikling.
De beskriver således, at målet for talentudvikling i Danmark er at skabe atleter på højeste internationale
seniorniveau og ikke ungdomsverdensmestre. Derfor er talenternes langsigtede udvikling vigtigere end
talenternes kortsigtede resultater. Konkurrencer er en vigtig og integreret del af talenternes sportslige
udvikling.
Konkurrence i den rigtige form er vigtig for talenternes læring, og det giver talenterne relevant erfaring
med at præstere, men ungdomsresultater må aldrig blive selve målet for talentudviklingen.
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I Varde Kommune arbejdes der desuden med talent via idrætstalentlinjen. Et projekt mellem Sct. Jacobi
Skole, Lykkesgårdskolen, Brorsonskolen, Varde IF fodbold, Varde Badmintonklub, Varde Håndboldklub og
Varde Golfklub for elever i 7. – 9. klasse, som løber til og med skoleåret 2020/2021.
Det er forvaltningens vurdering, at udvikling af talenter på den korrekte måde kan være med til at skabe
eliteidrætsudøvere. Det er derfor vigtigt, at der sker en progression fra talent til elite i det rigtige set-up:
Læring, udvikling, træningsmiljø osv.
Der kan dog være stor forskel på, om denne progression foregår i en enkeltmandssport eller i forbindelse
med en holdsport. Det korrekte set-up er dog stadig en nødvendighed, så udviklingen fra talent til elite
foregår med respekt for den enkelte atlet og med en langsigtet udvikling af de enkelte atleter, så de ikke
brænder ud i en tidlig alder.
Forvaltningen vurderer, at når der er tale om elite, er der tale om atleter, som tilhører den bedste danske
nationale række eller har potentiale til at nå den bedste nationale og internationale række.

