Ansøgninger til Eliteidrætspuljen 2019
Forening
Varde Golfklub

Beløb
50.000

Kort beskrivelse
Søger om 50.000 kr. i tilskud til specialtræning af foreningens
herrehold, som pt. spiller i 2. division. Der er afsat midler til træning
hos instruktører med høj viden, mentaltræning samt markedsføring
af golf i Varde Kommune.

Nordenskov UIF Volley

100.000

Søger om tilskud til trænerløn, træningslejre, fitness, ekstra træning
samt diverse hjælpemidler.
Der er ansat trænere med et højt niveau, som skal styrke udviklingen
af talenter og elitesatsningen i NUIF.
Klubben har en langsigtet plan med hensyn til udvikling af klubben
og klubbens deltagelse i højeste liga for herrer
Der arbejdes derfor målrettet mod at skabe grobund for volley helt
nede i de yngste rækker.

Outrup GUB

150.000

Der søges om tilskud til trænerløn samt ekstra halleje samt indkøb af
nye redskaber.
Klubbens elitearbejde har båret så meget frugt, at flere af
foreningens elitetumblere er udtaget til landsholdet. Outrup GUB er
den mest dominerende klub på landsplan og i 2018 blev der
hjemtaget i alt 65 medaljer til Outrup. Klubben satser i 2019 på at

Vurdering elite/talent
Det er forvaltningens vurdering, at der
tale om talentarbejde med sigte mod
elitearbejde. Foreningen har et ønske
om, at herreholdet rykker op i 1.
division og kan spille med er.
Foreningens deltagelse i
idrætstalentklasserne betyder, at der på
sigt arbejdes på at dygtiggøre
juniorerne til at kunne deltage i golf på
et højere plan, når de rykker op som
seniorspiller. Når ansøgningen holdes
op imod kriterierne, er der flere punkter
som opfyldes og det vurderes derfor, at
ansøgningen falder inden for kriterierne
for Eliteidrætspuljen
Det er forvaltningens vurdering at der
er tale om talentarbejde med sigte mod
at udklække elitespillere til volley på
højt plan samt til U-landsholdene. Der
arbejdes med elitemiljøer for de bedste
spillere.
Når ansøgningen holdes op imod
kriterierne, er der flere punkter som
opfyldes, og det vurderes derfor, at
ansøgningen falder inden for kriterierne
for Eliteidrætspuljen
Det er forvaltningens vurdering at der
er tale om både talent og elitearbejde.
Der arbejdes seriøst på at udklække
dygtige tumblere som kan klare sig på
den nationale og internationale scene.
De tiltrækker samtidig tumblere fra et

fastholde topatleterne i klubben og fortsætter strategien og
udviklingen af boblerholdet og talentholdet. Derudover at de
konkurrerer med toppen af de bedste danske rækker og stadig kan
udklække nye tumblere til landsholdene.

stort område af Jylland og betragtes
som et talentcenter.
Når ansøgningen holdes op imod
kriterierne er disse opfyldt, og det
vurderes derfor, at ansøgningen falder
inden for kriterierne for Eliteidrætspuljen.

Varde Badmintonklub

25.000

Der søges om tilskud til foreningens supertræning koncept.

Varde Badmintonklub er fra 2017 en del
af nedtrapningsordningen. De får derfor
tildelt tilskud på 25.000 kr. i 2019, som
er den sidste tredjedel i nedtrapningsordningen.

Varde Cykel Klub

40.000

Der søges om tilskud til træningsplanlægning, træningsprogrammer
til MTB og B&U MTB Licens samt træningssamlinger og ophold.
VCK har lavet et formelt samarbejde med en professionel
træningsplanlægger, så børn og voksne gennemgår den optimale
træning sæsonen igennem og frem mod diverse licensløb.
Foreningen ønsker at fortsætte den gode sportslige udvikling og
dermed kunne præge podierækkerne i både B&U afdelingen og i
seniorafdelingen.
Foreningen vil fortsætte med
 at træne de unge ryttere målrettet mod udtagelse til
Ungdoms EM, da dette giver rytterne en masse erfaring.
 at integrere de unge ryttere på klubbens seniorhold efter
oprykning fra B&U og fastholde dem elitemiljøet.

Det er forvaltningens vurdering at der
arbejdes med seriøs og optimal træning
i et elitemiljø, som gavner alle årgange.
Holdes ansøgningen op imod
kriterierne, er disse opfyldt, det
vurderes derfor, at ansøgningen falder
inden for kriterierne for
Eliteidrætspuljen.

I 2018 opnåede foreningen flere flotte placeringer både nationalt og
internationalt.
Varde Faldskærmsklub

50.000

Foreningen har tidligere haft flere landsholdsspringere. Pt. er de
blandt de 5-6 bedste hold i Danmark. I 2018 vandt holdet bronze til
DM. Holdet træner blandt andet med det norske landshold som blev
nr. 4 til VM.

Det er forvaltningens vurdering at der
satses meget på træning af høj kvalitet
ved at træne sammen med det norske
landshold. Træningen er til gavn for

Varde IF Kvinder

50.000

Der trænes meget fokuseret på at øge viden og evner inden for
disciplinen for at give den videre til foreningens nye talenter, så
bredde såvel som elite styrkes.
Foreningen er i 2019 blevet udtaget til at være Danmarks Freefly
Talentprojekt.

både elitespringerne og
talentspringerne, således at alle får den
optimale træning. Foreningen har
potentiale som kraftcenterklub indenfor
disciplinen formationsspring.

Elitesatsningen betales af medlemmerne selv og klubben bidrager
ikke til elitetræningen. Det enkelte medlem har en udgift på ca.
57.100 kr. for at deltage på dette høje niveau.

Holdes ansøgningen op imod
kriterierne, er disse helt eller delvist
opfyldt, det vurderes derfor, at
ansøgningen falder inden for kriterierne
for Eliteidrætspuljen.

Der søges om tilskud til talent- og specialtrænere , fysioterapeut/
Fitness, kursus/samlinger med omegnsklubber , ekstra omkostninger
til talentudvikling af regionens talenter, uddannelse af træner samt
brug af kunstgræs.
En del af trænerlønnen går til trænere på Eliteidrætslinjen på
Vestervangskolen samt ungdomsuddannelser i Esbjerg.
Der er DBU-krav til en licensklub omkring fysioterapi i forbindelse
med genoptræning samt brug af kunstgræsbane til vintertræning.

Varde IF Kvinder er fra 2017 en del af
nedtrapningsordningen. De får derfor
tildelt tilskud 50.000 kr. i 2019, som er
den sidste tredjedel i nedtrapningsordningen..

