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Forord

I Hjørring Kommune har vi brug 
for, at vores dygtige talenter og 
eliteidrætsudøvere vokser op i et 
positivt, støttende og udviklende 
foreningsmiljø, og bliver rollemodel-
ler for børn og unge i hele kommu-
nen. Rollemodeller, som børn og
unge kan spejle sig i, og som 
bidrager til at skabe motivation og 
viser,  at det er muligt at udvikle sig til 
en dygtig eliteidrætsudøver – enten 
som individuel atlet eller som hold, 
der kæmper på det højeste niveau. 

Med Hjørring Kommunes Talent-  og 
Eliteidrætspolitik er den politiske ret-
ning og ramme hermed sat for det 
fremadrettede arbejde. Og sammen 
med de udarbejdede behovs- og 
facilitetsanalyser om brugen af vo-
res idrætsfaciliteter har vi et godt 
springbræt for i fremtiden at gøre

vilkårene bedre for vores talenter, 
eliteidrætsudøvere og foreninger.

Ambitionen er, at Hjørring Kom-
mune opleves og anses for at være 
en kommune, der arbejder for den 
enkelte atlet eller hold samt for 
foreningernes bedste. Vi vægter 
at være en kommune, hvor der er 
højt til loftet i forhold til, hvor god 
man kan blive. Vi vægter et sundt 
fysisk og mentalt menneskesyn

højt, hvor udvikling, læring, trivsel 
og inddragelse af talenter og elite-
idrætsudøvere står centralt.

Hjørring Kommunes nye Talent- og 
Eliteidrætspolitik bygger videre på 
kommunens lange og stolte for-
enings- og idrætstraditioner. 
Vi ønsker gennem et fortsat godt 
samarbejde, at vi forbliver kendt 
for vores sprudlende foreningsliv, 
dygtige talenter og flotte sports-
præstationer.

Børge Leif Bech

Formand for Fritids- 
og Folkeoplysnings-
udvalget

Mai-Britt Beith 

Formand for Børne-, 
Fritids- Undervis-
ningsudvalget

Med venlig hilsen
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Formål 

Formålet med Hjørring Kommunes 
Talent- og Eliteidrætspolitik er at 
sætte retning og rammer for udvik-
ling af gode forhold for kommunens 
foreninger, talenter og eliteidræts-
udøvere. 

I Hjørring Kommune er der derfor 
fokus på samarbejde om:

• at foreningerne i Hjørring Kom-
mune understøttes i at udvikle 
gode og sunde talent- og elite-
udviklingsmiljøer

• at den enkelte får mulighed for 
at udvikle eget talentpotentia-
le og samtidig gode vilkår og 
muligheder for at kombinere            
talentudøvelsen med uddannel-
se og job.
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Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Hjørring Kommunes Talent- og Eliteidrætspolitik 
bygger på værdierne i Team Danmarks TalentHUSET:

• Helhed
• Udvikling
• Samarbejde
• Engagement
• Trivsel

Talent- og Eliterollen i Hjørring Kommune

Et talent og en eliteidrætsudøver har viljen, engagementet og motivatio-
nen til at arbejde hårdt for at nå langt med sin sport. Det er samtidig en 
udøver, som bidrager positivt til miljøet omkring sig og er en rollemodel 
for andre udøvere såvel som klub-, klasse- og studiekammerater.

Udvikling af bredde-/ungdomsidræt som 
fundament for elite

Generelt anser vi breddeidrætten som et godt fundament for talent- og eli-
teidræt. Det betyder, at foreningerne understøttes i at arbejde med fokus 
på bevægelsesglæde, leg og fællesskaber, og at udøvere, under 13 år eller 
op til 7. klasse i Hjørring Kommune, understøttes som breddeudøvere. Spe-
cifikt vil der være enkelte idrætsgrene, der har fokus på tidlig specialisering, 
og hvor yngre udøvere også kan anses som talenter og eliteidrætsudøvere. 

I Hjørring Kommune samarbejder vi bredt om at skabe gode og sunde ta-
lent- og eliteidrætsudviklingsmiljøer. Det gør vi for at understøtte et større 
og stærkere talent- og eliteidrætspotentiale i kommunen.
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Organisering

Hjørring Kommunes Talent- og Eliteidrætspolitik udmøntes i et bredt sam-
arbejde mellem relevante aktører. 

Den formelle organisering etableres via et samarbejde mellem en repræ-
sentation af politikere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og 
Hjørring Kommunens eliteidrætskoordinator.

Team DK/DIF
• Talent-HUSET
• Uddannelse
• Aldersrelateret  

træning
• Sen specialisering.   Udøveren

Hjørring Kommune
• Talent- og   

Eliteidrætspolitik 
• Faciliteter
• Støttepuljer
• Talent- & Eliterådet.

Forældre
• Støtte 
• Viden.

Forening
• Aldersrelate-

rettræning
• Uddannelse
• Sparring.

Erhvervsliv
• Støtte/sponsor
• Støtteordninger

Uddannelse
• Støtteordninger
• Folkeskole
• Ungdoms-              

uddannelser
• Videregående       

uddannelser.

Model over det samlede samarbejde omkring 
talenter og eliteidrætsudøvere
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Udvikling af 
stærke talenter og 
eliteidrætsudøvere

Opbygning af gode talent- og eli-
teidrætsudviklingsmiljøer er afgø-
rende for, at foreningernes talenter 
opnår deres fulde potentiale og når 
op på eliteniveau. 
De nuværende elitemiljøer skal 
fortsat have gode muligheder for 
at udvikle sig i Hjørring Kommune. 
Den enkelte eliteidrætsudøver skal 
ligeledes have gode muligheder for 
at udvikle sig og have et godt fun-
dament både sportsligt og menne-
skeligt med fokus på at opbygge en 
god elitekarriere. 

I Hjørring Kommune samarbejder vi 
bredt, for at både talenter og elite 
kan opnå succes. Samarbejdet tager 
afsæt i en struktureret, kontinuerlig 
og innovativ tilgang.
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Fokus- og 
indsatsområder

I Hjørring Kommune understøttes 
arbejdet med talent- og eliteidræt-
ten gennem prioritering af arbejds- 
og økonomiske ressourcer gennem 
fem overordnede fokusområder og 
indsatser: 

1. Samarbejdet 

2. Foreningerne 

3. Talenterne og  
eliteidrætsudøverne 

4. Trænerne 

5. Faciliteterne. 

1. Samarbejde

I Hjørring Kommune er ambitionen, at vi alle gør hinanden bedre. Derfor 
vil kommunen facilitere og opbygge et ligeværdigt og stærkt samarbejde 
mellem foreningerne, øvrige aktører og kommunen jf. model på side 9. 
Vi er overbeviste om, at vi gennem deling af viden, kompetencer og res-
sourcer kan styrke hele talentudviklingen og elitearbejdet i foreningerne. 
Vi ønsker, at vi lærer af hinanden, så Hjørring Kommune i fremtiden kan 
konkurrere på et endnu højere niveau. 

Derfor har vi særlig fokus på:

• foreningsudvikling via samarbejde mellem foreningerne, øvrige aktø-
rer og kommunen

• fælles udvikling af camps og træning for talenter på tværs af idræts-
grene

• foreningssamarbejde på tværs af foreninger om foreningsudvikling af 
egen forening

• facilitering af udviklingsprojekter mellem flere foreninger

• samarbejde med foreninger, erhvervsliv og kommunen.
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2. Foreningerne

Gennem målrettet støtte og uddannelse skal de foreninger, der allerede 
har et stærkt talentudviklingsprogram, og de foreninger, der ønsker at af-
prøve og opbygge et talentmiljø, have mulighed for at opbygge gode og 
sunde talentudviklingsmiljøer. Det fordrer, at de relevante kompetencer er 
til stede, idet foreningerne skal kunne løfte alle aspekter ift. talentudvikling 
og elitearbejdet.
 
Derfor har vi særlig fokus på:

• facilitering af seminarer med sparring mellem forskellige idrætsgrenes 
foreninger om viden og erfaring

• videndeling, dialog og sparring med eksperter på talent- og elite-
idrætsområdet 

• sparring på udarbejdelse af strategier, handleplaner og målsætninger 
for talent- og elitearbejdet

• uddannelse til bestyrelse og ledere med særlig fokus på talent- og eli-
teidræt

• proces og afholdelse af den årlige ”Idrætspris”.

3. Talenterne og eliteidrætsudøverne

Sammenhængen mellem sport og uddannelse skal være afbalanceret, 
så talentet og eliteidrætsudøveren kan arbejde seriøst med sin sport og 
samtidig gennemføre sin uddannelse. Dagligdagen skal hænge sammen 
uanset hvilken sport og hvilken uddannelse, udøveren ønsker - det ene må 
ikke udelukke det andet. 
 

Vi har derfor særlig fokus på:

• udvikling og samarbejde om eliteidrætsklasser i folkeskolen

• dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne

• dialog og samarbejde med udvalgte videregående uddannelser

• dialog og sparring med det enkelte talent og eliteidrætsudøver ift.      
balancen omkring job og sportskarriere.
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4. Træneren

Træneren er en central person for både de unge talenter, for talenterne 
og eliteidrætsudøverne. I Hjørring Kommune arbejder vi for, at trænerne 
i endnu højere grad kan arbejde med at udvikle deres kompetencer og få 
mere viden om den centrale rolle som træner. 
 
Vi har derfor særlig fokus på:

• udvikling af uddannelsesmuligheder for trænere via kurser

• afholdelse af seminarer, som rammer bredt indenfor de forskellige 
idrætsgrene

• facilitering af sparring imellem de forskellige trænere i de forskellige 
idrætsgrene.

5. Faciliteterne

Det er ambitionen, at Hjørring Kommune i så høj grad som muligt har gode 
faciliteter for de forskellige talenter og eliteidrætsudøvere. Hjørring Kom-
mune vil derfor også være opmærksom på kravene fra specialforbundene 
til idrætsfaciliteter anvendt til eliteidræt.   
 
Derfor har vi særlig fokus på:

• økonomisk støtte via lokalestøtte

• renovering og vedligeholdelse af faciliteter

• løbende evaluering af brugen af faciliteter

• optimering af brugen af faciliteter

• facilitetsudvikling via dialog og samarbejde.
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Definitioner på talent og elite

I Hjørring Kommune defineres talent- og eliteidræt med udgangspunkt i 
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds elitedefinitioner. 

Eliteidræt omfatter både idrætsudøvere i individuelle idrætsgrene og i 
holdsport, der er repræsenteret indenfor det højeste internationale eller 
nationale niveau indenfor Danmarks Idrætsforbunds konkurrencestruktur.

Et talent
Et talent er en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sports-
gren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste 
internationale seniorniveau. 

Breddeidræt
Idræt som foregår i klubregi, og som bygger på udøvernes lyst til at forbed-
re sundhed og motion.

National Elite
Højeste nationale seniorniveau. Repræsenterer Danmark Internationalt

International Elite 
Højeste internationale seniorniveau. Deltagelse ved EM, VM, OL.

Talent Elite
Fra 13 år eller 7. klasse. Blandt de bedste i landet i deres aldersgruppe. 
DM, øverste eller næstbedste række.

Klub Elite
Højeste nationale senior-niveau og bedste i klubben.
 Deltagelse ved DM.
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