Eliteidrætspuljen
Ansøgningsskema for aktive hold og idrætsudøvere i Varde Kommune.
Ansøgningsskemaet indsendes til Kultur og Fritid senest 15. januar 2019 på mail til bera@varde.dk
Faktuelle oplysninger:
Foreningens navn:

Nordenskov UIF

Holdbetegnelse

Liga volleyball herrer med tilhørende ungdomstalenter
E-mailadresse

Telefon

Form.
Nordenskov UIF
Carsten Madsen
Form. Nordenskov Peder Foldager
UIF Volley

Syver1974@hotmail.com
Peder@Hellehallen.dk

26794031
29621411

Eliteansvarlig

Jakob Møller

223JM@apotektet.dk

30244156

Træner

Brendan Garlick

Brendan.garlick@avf.org.au

Ansvarlig ledelse

Navn

Hvilket projekt søges der støtte til?
Der søges om fortsat støtte til vores hold, som nu spiller i VolleyLigaen, samt tillige støtte til udvikling af
tilknyttede ungdomstalenter (boblere). Det næste mål er at nå mindst en 6. plads i sæson 2019/20 og spille
om medaljer i sæson 2020/2021. Liga truppen består af 15 spillere for næste sæson, hvor yngste spiller kun er
16 år, men så stort et talent, at han er udtaget til U17 og U19 bruttolandsholdet truppen og allerede i dag
spiller Liga. Af de 15 spillere indregnes desuden tre 17-18 årige som udviklingsspillere (Boblere), som har
potentiale til Liga niveau om 1-2-3 år
Vi har med andre ord et ungt og meget talentfuldt hold samt nogle talentfulde boblere, som vi samtidig gerne
vil udvikle på, så de kan indgå i truppen og i målet om at skabe et stærk lokalt hold af lokale spillere, men også
træne unge talenter til at nå mål med ungdomslandshold.
Hvilket beløb ansøges der om?
Der søges om 100.000 kr til fortsættelse af vort arbejde.
Sportslige spørgsmål:
Holdets eller udøvernes nuværende placering i forhold til den nationale elite eller elite på eget alderstrin?
Holdet skal allerede i denne spille med i Liga slutspillet om en placering mellem de 8 bedste i Danmark, så
vores for denne sæson er målet allerede indfriet.
Hidtidige bedste resultater for de udøvere eller det hold, der søges støtte til:
Oprykning i sidste sæson fra 1 division til Volley Ligaen (Danmarks bedste række)

Sportslige målsætninger for den kommende støtteperiode:
Holdets styrke og bredden i truppen udbygges yderligere med danske spillere, der lader sig lokke af et tydeligt
spilkoncept og rygtet om et godt og udviklende træningsmiljø med en dygtig fuldtidstræner. Det er ambitionen,
at ungdomslandsholdene peger på Nordenskov for de unge spillere i regionen, som Volleyball Danmark
(forbundet) ønsker at satse på. Den bærende stamme har opnået rutine med afvikling af Ligakampe, og
resultaterne bliver mere stabile, således at der opnås en placering i top 6.

Sportslige målsætninger for de kommende 3 år:
Holdets styrke og erfaring med LigaVolley er så stor, at målet er at være med blandt de 4 hold, der skal spille om
medaljer og bringe metal til Nordenskov. Positionen som volleyballflagskib i Sydvestjylland/Sydjylland er nu så
synlig, at etablerede danske Ligaspillere fra andre dele af landet finder klubben attraktiv. Holdets spillemæssige
niveau løfter sig væsentligt via en stamme af danske spillere og vores egne talenter(boblere) udvikler sig gradvis
til etablerede spillere på holdet

Ugentligt antal træningspas for de udøvere eller det hold, der søges støtte til, herunder tidspunkter for disse?
Holdet træner volley minimum 4 gange 2 timer ugentligt Derudover trænes fysisk min. 2 gange om ugen á 1
times varighed.
Træningssted/steder:
Helle Hallen
Trænerens baggrund, herunder idrætsmæssig uddannelse:
Brendan Garlick har en meget høj australsk træneruddannelse og har tidligere arbejdet på Australien Institute
of Sport (svarer til TeamDanmark Talentcenter) og har stået i spidsen for flere australske ungdomslandshold.
Trænerteam omkring hold eller udøvere:
Cheftræner Brendan Garlick (fuldtids ansat)
Massør: Bente Sørensen.
Sportschef: Jakob Møller
Derudover er også tilknyttet fysionterapeut.
Beskriv rammerne omkring klubbens konkurrencer/kampe. (konkurrence sted/kampbane, tilskuermuligheder,
sponsorernes eksponering, presse m.v.)
Alle hjemmekampe spilles i Helle Hallen. Der kommer typisk mellem 125 og 200 tilskuere til en hjemmekamp,
hvilket ikke synes af meget, men i Volleysporten er det faktisk et pænt stort tal og højt i forhold til andre
Ligaklubber.
Der laves kampprogrammer til alle hjemmekampe og plakater om hjemmekampe slås og offentliggøres på
facebook, hjemmeside mv. Roll up og sponsorflag mv sættes frem til kampe. Livestreaming, Esbjerg TV og
VolleyTV bringes også fra kampene.
Der laves også kampreferater og omtale af alle kampe, som sendes til dagspressen, sponsorer, hjemmesider
og facebook. JV bringer egne artikler om holdet.
Økonomiske spørgsmål:

Hvilke økonomiske midler har klubben afsat til det projekt, der søges støttet i projektperioden?
Klubben har en unik sponsorskare, som yder en del goder til klubben og spillerne. Ydelserne består dels af
kontante midler og dels af fysiske goder. Dertil har klubben modtaget et sponsorat på 50.000 kr fra Varde
Kommunes udviklingspulje 2019 og 2020. Klubben har desuden afsat egne midler til projektet og udvikling af
volleyball på i alt 100.000 kr
Samlet set er projektet estimeret til 800.000 kr for 2019.
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?
Det kræver mange midler at drive en klub med elitesport og et elitetræningsmiljø, men som sagt har klubben
en unik skare af lokale sponsorer på omkring 40 stk, som bakker op omkring vores projekt og talentudvikling,
men uden støtte fra Varde Kommunes Elitepulje kan vi ikke få økonomien til at hænge og fortsat sikre
talentudvikling i den rigtige langsigtede skala. Vi har en stærk organisation, som har viljen til, at det skal
lykkes at skaffe den fornødne økonomi, men uden økonomi kan målet ikke indfries.
Organisatoriske spørgsmål:
Hvordan er klubben organiseret? F.eks. hvilke ledere, trænere, administration m.v. er der til at føre klubbens
målsætninger ud i livet?
Vi har som sagt en stærk organisation og med en fuldtidstræner har vi sikret kræfter til udvikling af talenter i
truppen, men også med plads til udvikling af klubbens øvrige ungdomshold. Vi har en sportschef og et
sportsudvalg, som koordinerer det sportslige og scouter nye talenter til holdet. Vi har et sponsorudvalg på 8
personer bestående af primært erhvervsfolk og endelig har vi et presseudvalg, som sørger for alt promovering
og event omkring holdet.
Herudover har vi også et ungdomssamarbejde mellem 4 klubber, kaldet UngdomsVolley Sydvest. De 4 klubber
er Ølgod IF, Tistrup B, Varde Volley og Nordenskov UIF. I fællesskab skaber vi talentudvikling og rekruttering af
nye volleyspillere i form af bl.a. besøg og undervisning på skoler, efterskoler og Campus Varde.
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?
Klubben har en opgave i at fastholde de dygtigste talenter i vort område og det kan vi kun i form af dygtige
trænere, gode træningsforhold og det rigtige elite set up, for ellers er de væk.
At tilbyde dette kræver økonomi, så det er derfor vigtig med støtte.
Har klubben et talentarbejde, der har sammenhæng med det projekt, der søges støtte til? Hvis nej har klubben
en plan for et sådant talentarbejde?
Ja, som beskrevet ovenfor, så har vi et samarbejde i UngdomsVolley Sydvest, hvor fælles træning foregår i
Helle Hallen udover træning i egen klub. Det giver stor udvikling af de unge talenter, at de kan blive trænet af
de bedste trænere og talenter, som vi har samlet omkring Ligaholdet. Både spillere og træner på Ligaholdet
skal således bidrage til denne talentudvikling.
Arbejder klubben ud fra en nedskrevet elitestrategi?
Da holdet rykkede op i Volleyligaen lavede vi en 3 årig målsætning, hvoraf det fremgår, at om 3 år vil vi spille
med om medaljer. Samtidig vil vi yderligere udvikle vore egne talenter i klubben og indenfor UngdomsVolley
Sydvest, således at vi kan nå denne målsætning. Dernæst vil vi udvikle vort elite miljø, således at vi også
indenfor denne 3 års periode er en interessant klub for spillere i andre dele af landet.

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?
Varde Kommune har i denne sæson været eksponeret på alle vore plakater og programmer for vores
hjemmekampe, roll up og sponsortavle i Helle Hallen. Som tidligere nævnt kan alle vore plakater ses på
facebook og hjemmesider. Der har også været enkelte omtaler i aviser. Varde kommune har også deltaget
sponsorarrangementer mv. Derudover eksponering via livestreaming, Esbjerg TV og VolleyTV.
Vi vil selvsagt gerne intensivere dette yderligere ud fra de konkrete ønsker, som Varde Kommune må have til
eksponering.

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:
Navn:

Carsten Madsen, formand for Nordenskov UIF
Peder Foldager, Formand for Nordenskov UIF Volley

DATO: 14/1-2019
DATO: 14/1-2019

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 Vækst 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.

