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:

Outrup GUB

Holdbetegnelse

Outrup Power Tumbling

Ansvarlig ledelse

Navn

E-mailadresse

Telefon

Formand

Allan Linde Simonsen

Linde_allan@hotmail.com

28 291 050

Eliteansvarlig

Christian S. Hansen

Christian-s-h@hotmail.com

26 359 501

Træner

Christian S. Hansen

Christian-s-h@hotmail.com

26 359 501

Hvilket projekt søges der støtte til?
Outrup Power Tumbling
Outrup Power Tumbling Vision
Outrup vil være med i toppen af dansk Power Tumbling og være en af de mest vindende
klubber hver sæson. Her tænkes der både i junior og senior rækkerne. Outrup arbejder frem
mod at, have dygtige gymnaster fra hver årgang. Landsholdet og WAGC & VM er alle mål hver
sæson for Outrup Power Tumbling.
Mission
Vi vil holde på de bedste tumblere og mennesker omkring holdet, for at kunne sikre
innovative løsninger og skabe det bedst mulige omdømme. Det skal være med til at sikre,
økonomisk stabilitet & udfordrende træningsmiljø. En proaktiv tilgang til sikkerhed og
udvikling af Tumbling i Danmark.
Hvilket beløb ansøges der om?
(Der ansøges om 3 årig tilskud.)
Budget for sæsonen 2019 og frem.
Vi har ca. 80 Power Tumblere registeret der skal trække budgettet.
Halleje udgifter forventet
Spring Hallen er delt i 2 dele i Outrup nu, det betyder vi skal betale leje for begge haller når eliteholdet
træner og flere af talentholdets træninger for at kunne træne optimalt.
1 Hal
Springhal 14 timer og 45 min, 100 pr time efter tilskud fra kommune i 46 uger.
2 Hal
Rytmehal 13 timer og 45 min, 100,- pr time efter tilskud fra kommune i 46 uger.
Samlet Halleje udgifter forventet – i alt 132.750 kr. Årligt.
Træner kørsel/løn forventet
Eliteholdet
– 4 ugentlige træninger – 9 timer
Talentholdet
– 3 ugentlige træninger – 4 timer
Boblerholdet
- 2 ugentlige træninger – 3 timer

- 72.000 kr.
- 14.500 kr.
- 52.000 kr.

I alt – 138.500 kr. I forventet løn og kørsel 2019.
Vi har derudover en meget udfordrende post der hedder redskaber.
4 årig plan på redskaberne. Vi budgettere med vores redskaber har en levetid på ca. 4 år, det

handler både om redskaberne bliver brugt meget og for, at de kan holde en fornuftig stand og
være tilsvarende til nationale og internationale standarder.
Luftbane redskaber værdi
– 175.000 kr.
Fiberbane værdi
– 200.000 kr.
Det betyder vi hvert år skal forsøge at ligge 93.750 kr. til redskaber til side, dette er en stor
udfordring for vores klub, da det er materialer der ikke bare er alle andre steder i kommunen, det
er specielle redskaber.
Vi har afsat 363.500 kr. I budgettet til projektet.
Vi mangler penge til redskaber i alt. 150.000 kr.

I alt søges der om 150.000 kr.
Sportslige spørgsmål:

Holdets eller udøvernes nuværende placering i forhold til den nationale elite eller elite på eget
alderstrin?
Vi konkurrerer i den bedste danske række og er med i den internationale verdenstop.
Vi er den dominerende faktor og som det ses af resultaterne gør vi os glædende både i DK men også til
forbundsmesterskaberne.
Samlet placeringer – I alt 65 medaljer
Placering
Guld: 1.
Sølv: 2.
Bronze: 3.

Antal
29
17
19

Power Series 3
Begynderrækken, Niveau 1 drenge – Christian Vestergaard – 2. Plads
Begynderrækken, Niveau 2 drenge – Andreas Isager – 1. Plads - Guld
C-rækken, Niveau 1 piger – Mathilde Knudsborg – 1. Plads - Guld
C-rækken, Niveau 1 drenge – Alexander Worm – 3. Plads
B-rækken, Mini piger – Anika Simonsen – 2. Plads
B-rækken, Junior piger – Freja Ternholm – 2. Plads
A-rækken, Mini piger – Julie Theilmann – 1. Plads - Guld
A-rækken, Mini drenge – Lukas Elkjær – 2. Plads
A-rækken, Mini drenge – Jonas Bjerre – 3. Plads
A-rækken, Junior piger – Freja Riber – 1. Plads
A-rækken, Junior drenge – Alexander Ørsted – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Mini drenge – Frederik Skaaning – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Junior drenge – Alexander Bredvig – 2. Plads
Eliterækken, Senior damer – Ida Pagård – 1. Plads - Guld

Power Series 4
Begynderrækken, Niveau 1 drenge – Simon Riddersholm – 1. Plads - Guld
Begynderrækken, Niveau 2 piger – Vanessa Puric – 3. Plads
C-rækken, Niveau 1 piger – Mathilde Knudsborg – 3. Plads
C-rækken, Niveau 1 drenge – Mikkel Michelsen – 1. Plads - Guld
B-rækken, Mini drenge – Alexander Worm – 2. Plads
B-rækken, Junior piger – Freja Ternholm – 1. Plads - Guld
A-rækken, Mini piger – Julie Theilmann – 3. Plads
A-rækken, Mini drenge – Jonas Bjerre – 2. Plads
A-rækken, Mini drenge – Andreas Yde – 3. Plads
A-rækken, Junior piger – Freja Riber – 1. Plads - Guld
A-rækken, Junior drenge – Alexander Ørsted – 3. Plads
Eliterækken, Mini piger – Sola Thomsen – 2. Plads
Eliterækken, Mini drenge – Frederik Skaaning – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Junior piger – Victoria Thomsen – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Junior drenge – Alexander Bredvig – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Senior damer – Ida Pagård – 2. Plads
Eliterækken, Senior damer – Sara Ørskov – 3. Plads

Forbundsmesterskaberne
C-rækken, Niveau 1 drenge – Mikkel Jensen – 3. Plads
B-rækken, Junior piger – Freja Ternholm – 1. Plads - Guld
A-rækken, Mini piger – Anika Simonsen – 3. Plads
A-rækken, Mini drenge – Oliver Linde – 2. Plads
A-rækken, Mini drenge – Jonas Bjerre – 3. Plads
A-rækken, Junior piger – Freja Riber – 1. Plads - Guld
A-rækken, Junior drenge – Malthe Jakobsen – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Mini piger – Sola Thomsen – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Mini drenge – Frederik Skaaning – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Junior piger – Victoria Thomsen – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Junior drenge – Alexander Bredvig – 1. Plads - Guld

Senior DM
Eliterækken, Senior damer – Ida Pagård – 2. Plads

Power Series 1
Begynderrækken, Niveau 1 – Christian Vestergaard – 2. Plads
Begynderrækken, Niveau 2 – Nicole Holt – 3. Plads
C-rækken, Niveau 1 piger – Lærke Nielsen – 1. Plads - Guld
C-rækken, Niveau 1 piger – Cille Dige – 3. Plads
C-rækken, Niveau 2 piger – Freja Refsgaard – 3. Plads
C-rækken, Niveau 2 drenge – Mikkel Michelsen – 3. Plads
A-rækken, Mini drenge – Oliver Linde – 1. Plads - Guld
A-rækken, Mini drenge – Lukas Elkjær – 2. Plads
A-rækken, Mini piger – Mathilde Knudsborg – 3. Plads
A-rækken, Junior drenge – Jonas Therkildsen – 1. Plads - Guld
A-rækken, Junior drenge – Frederik Mortensen – 2. Plads
A-rækken, Junior drenge – Malthe Jakobsen – 3. Plads
Eliterækken, Mini piger – Sola Thomsen – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Senior damer – Ida Pagård – 1. Plads - Guld

Power Series 2
Begynderrække, Niveau 1 – Christian Vestergaard – 3. Plads
Begynderrækken, Niveau 2 – Andreas Isager – 2. Plads
A-rækken, Mini drenge – Oliver Linde – 1. Plads - Guld
A-rækken, Mini drenge – Alexander Worm – 3. Plads
A-rækken, Junior piger – Julie Theilmann – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Mini piger – Sola Thomsen – 2. Plads
Eliterækken, Junior piger – Victoria Thomsen – 1. Plads - Guld
Eliterækken, Senior damer – Ida Pagård – 2. Plads

Sportslige målsætninger for den kommende støtteperiode:
Sæsonen 18/19
- At Outrup Power Tumbling fastholder topatleterne i klubben og fortsætter
udviklingen og strategien for boblerholdet & talentholdet.
- At vi konkurrer med i toppen af de bedste danske rækker.
- At vi fortsat kan levere gymnaster til landsholdet
- At vi fortsat kan arbejde på at have de krævede faciliteter og fortsat kunne
opretholde standarden på vores udstyr. (Yderst svær og krævende)
Sportslige målsætninger for de kommende 3 år:
-

Bibeholde elitestrukturen i klubben med bobler, talent og eliteholdet som er vores 3 konkurrence hold
fra begynder til eliten.
Fastholder vores trænere.
Udvikler tumbling miljøet i klubben.
Udvikler vores faciliteter så de bliver mere tumbling venlige.
Udvikler udvalget i tumbling afdelingen så opgaverne i klubben fortsættes.
Christian Søndergård Hansen (cheftræner) er på en etårig kontrakt, herudover er der sikret en bred
gruppe af meget kompetente trænere. Dette ønskes at fortsætte fra klubbens side. Cheftræneren
står for den daglige udvikling og håndterer alle elite opgaver i klubben. Derudover er han
eliteholdstræner og den der står for alle udtagelser i klubben. Han står for uddannelse af
instruktører i klubben så der sikres de rette kompetencer til ledelse af de andre Power Tumbling
hold i klubben.

Vi har skabt et elitemiljø og udvikler eliten til det højeste niveau. Med udvidelsen af hallen og med meget
kompetente træner og “frivillige folk” omkring klubben sikrer vi de bedste træningsforhold for
eliteidrætsudøverne.
Selve opbygningen af foreningen tager udgangspunkt i at vi skal understøtte trænernes arbejde med
talenter med elite potentiale og bringe dem på det højeste niveau inden for deres idræt.
Ugentligt antal træningspas for de udøvere eller det hold, der søges støtte til, herunder tidspunkter for
disse?
Antal timer i Outrup Kultur og Idrætscenter:
- Eliteholdet 9 ugentlige timer
- Talentholdet 4 ugentlige timer
- Boblerholdet 3 ugentlige timer
På både Bobler-, Talent- og Eliteholdet har vi ekstra træninger og hjemmetræning der køres på med. Christian
Hansen står for målsætningen og træningsstrukturen.
Træningssted/steder:
Outrup Kultur og Idrætscenter – det er også det eneste sted i hele kommunen vi har mulighed for, at træne
grundet de specielle faciliteter der kræves.

Trænerens baggrund, herunder idrætsmæssig uddannelse
Christian Søndergård Hansen har siden 2011 været tilknyttet det danske landshold. Derudover afholder han
kurser både for DGI og Gymdanmark. Derudover er det undervisningsmateriale fra Christian der benyttes i
Danmark.
2012 – på Wood Ward i USA på træningslejr
2013 – på Wood Ward i USA på træningslejr
2014 – Belgiens landshold har været på træningslejr i DK hvor Christian instruerer
2015 – Englands landshold har været på træningslejr i DK hvor Christian Instruerer
2016 – i Australien på træningslejr
Landstræner ved VM i 2014-2015-2017
Obs. Der er ikke VM i OL år, derfor ikke VM i 2016.
Trænerteams 2018-19
Eliteholdet
Cheftræner – Christian Søndergård Hansen
Trænere – Charlotte Søndergård Hansen og Rasmus Jensen
Holdleder – Helle Thomsen
Talentholdet
Trænere – Rasmus Jensen, Hans Nielsen, Cathrine Sonne og Mie Brixen
Holdleder – Karina Simonsen
Boblerholdet
Trænere – Hans Nielsen, Rasmus Skaaning, Malthe Jakobsen, Victoria Thomsen, Rasmus Mathisen, Magnus
Oskarsen og Mathilde Knudsborg
Holdleder – Amanda Damgård
Beskriv rammerne omkring klubbens konkurrencer/kampe. (Konkurrence sted/kampbane,
tilskuermuligheder, sponsorernes eksponering, presse m.v.)
- De kommende 3 år skal Outrup Power Tumbling afholde Forbundsmesterskabet (junior DM)
- Vi afholder det i Outrup Kultur og Idrætscenter.
- Der afholdes kun 7 årlige konkurrencer så vi er stolte af at være udnævnt til afholder af dette
mesterskab de næste 3 år.
Skal vi skabe rammer for et Danmarksmesterskab eller lign. Kræver det vi kan benytte Varde idrætscenter eller
større.
Økonomiske spørgsmål:
Hvilke økonomiske midler har klubben afsat til det projekt, der søges støttet i projektperioden?
Outrup Power Tumbling har eget regnskab, derfor skal de selv styre budgettet.
- Vi har afsat 363.500 kr. I budgettet til projektet.
- Vi mangler penge til redskaber i alt 150.000 kr.

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?
Alle top udøvere i Outrup har en egenbetaling i deres sport. Spørgsmålet er bare hvor stor den skal være.
Når det er sagt er vi MEGET udfordret på 2 ting
- At vores ”springting” skal være af god standard og vi er nødsaget til at udskifte disse løbende. Konkret
betyder det en ca. investering på 93.750 kr. pr sæson for, at kunne forblive i toppen af sporten.
- At vi fastholder Christian Hansen (cheftræneren) er fortsat grundstenen i projektet.
Organisatoriske spørgsmål:
Hvordan er klubben organiseret?
F.eks. hvilke ledere, trænere, administration m.v. er der til at føre klubbens målsætninger ud i livet?
Christian Søndergård Hansen er den ledende figur i hvorledes klubben fortsat udvikler sig. Der skal udvalget
gerne på sigt tage helt over.
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I kan læse hvilke trænere der er tilknyttet de forskellige hold tidligere i ansøgningen.
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 er på det absolutte top niveau i Danmark. Hvis det skal fortsætte skal trænere kunne holdes i klubben
og faciliteterne fastholdes. (Herunder den løbende investeringer i netop faciliteterne.)
Har klubben et talentarbejde, der har sammenhæng med det projekt, der søges støtte til? Ja
Hvis nej har klubben en plan for et sådant talentarbejde?
Vi har gennem Christians rejse til Australien fået oprettet et samarbejde mellem de to klubber, Kachan School
of Tumbling & performance og Outrup Power Tumbling. Det er et samarbejde hvor trænere og gymnaster, kan
rejse ud og arbejde med en anden træningskultur samt faciliteter og internationale trænere.
Ja vores talent struktur er indarbejdet og kører efter vores nuværende strategi, 3P modellen (Practice, perfect
& Progress).
Arbejder klubben ud fra en nedskrevet elitestrategi?
Ja vi arbejder ud fra vores Vision og Mission.

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 2018) –
og hvilken omtale forventes for den kommende sæson, der søges til?
-

-

Vi har brandet Varde kommune via den fokus der er på den lokale elite, men også via brug af en
bevidst strategi mht. pressen. Blandt andet via de elektroniske medier facebook og vores lokale
aviser m.v. Her kan vi også nævne vores ture til Tyskland hvor holdet har lavet shows for
tusindvis af mennesker og efterfølgende haft stor fokus fra facebook og medier. Så jo vi er
kommet udover rampen.
P4 har lavet indslag
TV midt Vest har lavet tv indslag 30 min.
JydskeVestkysten artikler
Lokal avisen artikler
Facebook – masser af løbende opdateringer

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: Allan Linde Simonsen DATO: 22.12.2018
Retningslinjer 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 (det er vision og mål)
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.

