Eliteidrætspolitik i Tønder Kommune
Formål
Formålet med eliteidrætspolitikken er, at understøtte udvikling og fastholdelse af idrætstalenter i Tønder Kommune. Eliteidræt skal være en naturlig del af kommunens idrætsliv, da Tønder
Kommune ønsker, at alle skal have mulighed for at udvikle deres talent – også dem der har et
særligt talent. Det er kommunens ønske med en eliteidrætspolitik, at den også vil have en afsmittende effekt på det øvrige idrætsliv i Tønder Kommune. Endelig er idræt på topplan et
godt kultur- og underholdningstilbud til kommunens borgere og vil fremme profileringen af
Tønder Kommune og kommunens kultur og idrætsliv.
Tønder Kommune ønsker at klublivets værdier og sociale fællesskab skal fastholdes, også i eliteidræt, hvorfor kommunen understøtter etablering og udvikling af eliteidræt og klubvirksomhed organiseret ad de lokale klubber, i et lokalt samarbejde men også i samarbejder på regionalt plan. Publikum skal have mulighed for at overvære idræt på højeste nationale og delvist
internationale niveau, og samarbejdsprojekter på regionalt niveau kan understøttes, såfremt
det vurderes at give Tønder Kommune en positiv markedsføringsværdi.
Definitioner
Eliteidræt i Tønder Kommune er defineret som topidræt organiseret i lokale foreninger m.v., og
målgruppen forventes at udgøre ca. 25 – 40 udøvere.
Eliteidræt i Tønder Kommune omfatter de sportsfolk indenfor hold og individuelle idrætsgrene,
som deltager i internationale mesterskaber eller deltager på det absolut højeste nationale plan
indenfor den givne idrætsgrens konkurrencestruktur i Danmarks Idrætsforbunds regi.
Udøverne defineres i følgende kategorier:
International elite. Udøveren deltager i internationale mesterskaber (NM/EM/VM/OL alternativt World Cup).
National elite. Holdet / udøveren deltager på de højeste nationale niveauer indenfor den
givne idrætsgrens konkurrencestruktur.
o Fodbold- eller håndboldhold på seniorniveau, som deltager i konkurrencer i landets 3 bedste rækker.
o Udøvere i andre idrætsgrene på seniorniveau end fodbold og håndbold, vurderes
ud fra antallet af rækker i den pågældende idrætsgren.
Øvrige kategorier:
Niche idrætsgrene. Foreninger, der repræsenterer en niche, i sportens verden, som arbejder målrettet med at tiltrække talenter fra andre kommuner, med henblik på en bosætning af talentet.
Idrætsevents. Foreninger der afholder idrætsevents med en volumen og/eller et særkende, som tiltrækker regional og national presse og dermed væsentlig markedsføring af
Tønder Kommune.
Støtte
Støtteordningen er forankret i Økonomiudvalget og udmøntes også her. Økonomiudvalget indgår aftaler med den enkelte forening eller idrætsudøver om gensidige forpligtelser i forhold til
vilkår for den kommunale støtte.
Som hovedregel er der tale om synligt logo (tekst – Tønder Kommune) på spillerdragt og eksponering i diverse reklamer.
Der kan ansøges om støtte én gang årligt. Støtten er gældende for det kommende år.
Støtten er etårig og kan gives til de ovennævnte kategorier. Beløbet udbetales i to rater.
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Ansøgninger vurderes individuelt af Økonomiudvalget med baggrund i politikkens principper og
definitioner.
I vurdering af beløbsstørrelser lægges der særligt vægt på hvilken markedsføringsmæssige
værdi for Tønder Kommune, der er sandsynliggjort. Ligeledes lægges der vægt på hvorvidt opstillede mål ved eventuelt tidligere indgåede sponsoraftaler er blevet opfyldt.
Økonomiudvalgets afgørelse kan ikke påklages.
Krav til ansøgning
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan Tønder Kommune tænkes markedsført.
Det drejer sig specielt om hvordan:
Ansøger vil synliggøre forbindelsen til Tønder Kommune som hjemsted og som sponsor.
Ansøger vil skabe omtale i medier (regionale og nationale)
Budget i forhold til sponsoratet skal som minimum opdeles i to poster - sponsorbeløb og udgift
til tryk af logo.
Tilbagemelding
Ved afslutning af støtteperioden skal der indsendes dokumentation for/skriftlig tilbagemelding
på, hvordan Tønder Kommune reelt er blevet markedsført i støtteperioden. Dette skal ske med
udgangspunkt i beskrivelsen fra ansøgningen.
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