
 

 

 

 

 
 

 

Elitestøtte 

 
  

 Et samarbejde mellem Erhvervsklubben Team Rudersdal og 

Rudersdal Kommune 
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Idé og formål  

Rudersdal Elitestøtte støtter elite- og talentudviklingsarbejdet inden for idrætsområdet 

via et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og erhvervsklubben Team Rudersdal.   

Formålet med samarbejdet er at give eliteidrætsudøvere og talenter gode muligheder 

for at udvikle deres potentiale i Rudersdal Kommune.   

 

Det er desuden målet at skabe et gensidigt udbytterigt netværk mellem idrætten og 

erhvervslivet, herunder at lave attraktive arrangementer for medlemmerne i netværket, 

bl.a. inden for idrætsområdet. 

 

Hvordan gives der støtte? 

Der ydes støtte i form af økonomisk støtte og mere indirekte ved at skabe bedre forhold 

til eliteidrætten.   

 

Den økonomiske støtte gives primært til eliteidrætsmiljøer og kun i mindre omfang til 

enkelte udøvere. 

 

Støttemuligheder 

Der gives støtte indenfor to områder: 

 

1. National elite inden for senior og ungdom (DM) og international elite for senior (EM, 

VM og OL) og ungdom (EM og VM). Støtte gives primært til seniorudøvere (fra 18 år) 

 

2.Talentudviklingsarbejde (primært ungdom 14-18 år) med et udviklingsperspektiv hvor 

der indenfor to år kan konkurreres om DM indenfor aldersgruppen. 

 

 

Se regler for ansøgning på rudersdal.dk/rudersdaleliteidraet.  

 

Ansøgningsproces og – frist 

Fristen er midt januar.  

Du søger elektronisk via rudersdal.dk/rudersdaleliteidraet 
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Bevilling 

Det er styregruppen for elitestøtte, der beslutter, hvem der kan modtage elitestøtte.   

Styregruppen består af repræsentanter fra Rudersdal Kommune, erhvervsklubben 

Team Rudersdal, Rudersdal Idrætsråd og en eller flere personer med speciel indsigt i 

eliteidræt. Der laves en kort nedskreven aftale med støttemodtageren, hvoraf det 

fremgår hvad støtten skal bruges til og på hvilke betingelser.  

 

Alle ansøgere får besked om de har modtaget elitestøtte. De foreninger/personer, der 

modtager støtte får direkte besked og inviteres til et uddelingsarrangement.  

Kulturområdet kan kontakte ansøger ved behov for uddybning af ansøgningen. 

 

Evaluering af elitestøttens effekt vil foregå med afsæt i samarbejdsaftalen og foretages 

umiddelbart efter afslutning af aftalen. 

 

Hvem er Erhvervsklubben Team Rudersdal?  

Team Rudersdal er et ambitiøst erhvervsnetværk, der består af en række 

erhvervsvirksomheder og institutioner med tilknytning til kommunen.   

Visionen er at danne et netværk, som kan yde økonomisk støtte til eliteidræt med 

henblik på at fremme udviklingen af elitemiljøer og talentudviklingen.  

 

Læs mere om Team Rudersdal på: www.team-rudersdal.com 
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