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Ansøgning Sponsorpulje
De sidste mange år har atletikken I Hvidovre udviklet sig, så vi i dag har en markant mere fremtrædende rolle i
dansk atletik, og især i Hvidovre, hvor vi er gået fra at være en klub i yderkanten af kommunens elitestøtteordning til i dag at være den mest fremtrædende forening med OL-deltager, adskillige landsholdsudøvere og en
spirende talentmasse, der allerede har deltaget ved internationale ungdomsmesterskaber.
Toppen kommer dog ikke uden en stor og spirende ungdomsafdeling, der bliver suppleret af en velfungerende
Masters afdeling, en gryende motionsafdeling, og sidste år kom der endnu et skud på stammen med oprettelsen af en crossfitafdeling, så vi i dag er mere end 400 medlemmer, og tilbyder en bred vifte af tilbud til børn,
unge, voksne og ældre i kommunen.
Der vil ikke kun være ét mål for vores projektbeskrivelse, men det vil være flerstrenget i lighed med vores egen
forenings mange tilbud.

PROJEKTBESKRIVELSER
Projekter omkring den åbne skole
Vi vil udvikle et unikt atletikforløb til 2 målgrupper
4-7.klasserne, der har deltagelse i Skole OL som deres årlige målsætning
Målsætningen er udvikle et materiale og koncept, der vil udvikle elevernes indsigt,
kompetencer og glæde over deres kropslige formåen, og samtidig give synlige forbedringer
indenfor udvalgte discipliner i atletik.
Det skal udbydes til 1 skole i det første år, og yderligere 1 skole i det andet år.
For eleverne skal det munde ud i at man tager de forskellige skoleatletikmærker, der
allerede findes i dansk skoleidræt, samt succesrig deltagelse i Skole OL.
I år har der været et indledende projekt med 4. og 6.klasserne på Dansborgskolen, der gav
værdifulde erfaringer ift et potentielt videre forløb. Det skal også nævnes, at det samtidig
betød sejr til både skolens 4.a og 6.a ved Skole OL stævnet.
Gevinst: Opkvalificering af lærerstaben på de enkelte skoler, når det kommer til
atletikundervisning. Præsentation af eksterne eksperter for eleverne med forventet større
udbytte rent motorisk og indholdsmæssigt, hvor kampen frem mod et fælles mål styrker
fællesskabet. At normalt idrætssvage børn oplever en succes, da de er lige så vigtige for
holdet som de normalt idrætsstærke børn.
Estimeret økonomi: 25.000 kr. årligt.
9.klasses elever, der skal op til idrætseksamen i atletik
Målsætningen er at øge kvaliteten i elevernes præstation ved eksamen (= gode karakterer)
ved at give dem en øget indsigt i teknik, didaktik samt basale fysiologiske og biomekaniske
sammenhænge relateret til løb, spring og kast gennem et praktisk forløb.
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Det skal udbydes til 2 skoler som et pilotprojekt over de kommende 2 år for at opnå
erfaringer til yderligere udbredelse blandt de resterende skoler i kommunen, så det bliver
ét samlet tilbud til samtlige skoler.
Der er i år indsamlet erfaringer med et skole beliggende i København SV, der skal danne
afsæt for det videre forløb.
Gevinst: Forbedrede karakterer for de aktuelle elever.
Estimeret økonomi: 10.000 kr. årligt.
Skole OL skal udvides til at omfatte samtlige skoler i Hvidovre Kommune
Målsætningen er i samarbejde med de respektive politiske udvalg og administrative
afdelinger at udvikle Skole OL til at blive en obligatorisk del af årshjulet for samtlige
kommunens 4-7.klasser.
I samme ombæring skal hele konceptet løftes i kvalitet, så det bliver en begivenhed der
tydeligt signalerer OL, og som ingen af eleverne vil gå glip af.
Det betyder også at Skole OL skal udvides fra det nuværende et dags arrangement til at
vare to dage med 4-5.klasserne den ene dag og 6-7.klasserne den næste dag.
Gevinst: At der bliver ét samlet idrætstilbud til samtlige af kommunens skoler i en klassisk
idrætsgren, som reelt bliver et slags Hvidovremesterskab i atletik for 4 klassetrin.
Estimeret økonomi: 25.000 kr. årligt.

Fastholdelsesprojekt – og dermed også øget rekruttering
En større undersøgelse foretaget af Dansk Atletik Forbund og Idrættens Analyseinstitut om netop
fastholdelse (Fremtidens atletikmiljøer, 2014) danner baggrund for nedenstående tiltag, som vi ønsker
iværksat for at mindske frafaldet fra atletikken og samtidig udvikle tiltag, der tiltaler nye målgrupper af
primært foreningsløse børn og unge. Nogle af kodeordene er progression og differentiering i de tilbud
der gives, så de bliver mere målrettede alder og udviklingstrin.
Opkvalificering af trænere
Vores ungdomstrænere har et godt niveau, men udviklingen er gået fra primært at være
fagligt dygtige, til at man nu også i højere grad skal kunne excellere på andre områder
indenfor pædagogik, formidling, idrætspsykologi, aldersdifferentieret træning etc.
Derfor ønsker vi også at iværksætte en forandringsproces, hvor vi klæder vores trænere
bedre på ift at kunne tilbyde børn og unge de kompetencer som de efterspørger.
Gevinst: Børnene og de unge føler sig mødt der hvor de er i deres udvikling, og modtager
udfordringer og opbakning passende til deres udviklingstrin. Skaber forbedrede relationer
til klubbens trænere. Og i sidste ende skulle det gerne give gladere og mere tilfredse
medlemmer, og dermed også et mindre frafald.
Estimeret økonomi: 25.000 kr. årligt.
Sociale aktiviteter og progression i stævnetilbud
Det er vigtigt for børn og unge, hvis de skal fastholdes i en forening, at de bygger bånd til
foreningens øvrige medlemmer og de har deres sociale omgangskreds i netop foreningen.
Derfor er det vigtigt at der skabes yderligere rum for udvikling af netop de sociale bånd
gennem andre aktiviteter end blot de rent idrætslige.
Ud over de daglige sociale aktiviteter skal der udvikles tilbud, hvor der skabes et mix af en
unik oplevelse kombineret med atletik, der sættes ind i den rette progression.
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Træningslejre af stigende varighed og med øget geografisk afstand til Hvidovre. Der skal
udvikles et koncept, hvor de yngste (10-11 år) tager på en weekendtræningslejr ikke så
langt fra Hvidovre, næste gruppe (12-13 år) forlænget weekend længere væk fra Hvidovre,
vores ældste ungdom (14-15 år) på 5-7 dages træningslejr i Sydsverige/Nordtyskland, og de
ældste (16+) tager på 7-10 dages træningslejr til det sydlige Europa.
Dette skal suppleres af ture til stævner kombineret med andre oplevelser. De 10-13 årige
tager til stort weekendstævne i Sydsverige, de 14-17 årige tager til stævne i Stockholm/
Berlin og kombinerer det med at være tilskuer til IAAF Diamond League stævne med nogle
af verdens bedste atleter. De ældste tager på mere individuel basis til andre store og mere
specificerede stævner (sprint, mellem/lang, spring eller kast) i det nære udland.
I det første år løbes det i gang med de grupper, der er størst og mest velfungerende, og så
følges det op af de øvrige grupper i de følgende år med 1 ny gruppe pr. år.
Gevinst: En større binding til det sociale netværk i foreningen kombineret med unikke
oplevelser helt frem til seniorårene, så der skabes mindre frafald, og dermed holdes flere
børn og unge inde i foreningsidrætten.
Estimeret økonomi: 30.000 kr. pr. år inklusiv brugerbetaling.
Alternative træningstilbud
Atletik har altid været målrettet deltagelse i konkurrence, men der er i de senere år
kommet en stedse større efterspørgsel efter alternative tilbud, hvor fokus udelukkende
ligger på det træningsmæssige og sociale, og hvor man ikke er interesseret i at deltage i
konkurrencer.
Det har endnu ikke noget navn, men man tænker naturligt på atletik-fitness, der vil være et
foreningsmæssigt alternativ til de mange fitnesscentre der ligger i kommunen, og et nyt
tilbud til dem der står udenfor foreningsidrætten, der tidligere er afskrækket af netop
konkurrencemomentet.
Samtidig tænker vi også på et andet nyt koncept omkring familieatletik på tværs af
aldersskel, hvor hele eller dele af familien kan samles om en fælles aktivitet.
Vi vil derfor uddanne og ansætte trænere til at opdyrke et helt nyt område og en helt ny
målgruppe.
Gevinst: Der vil være et mindre frafald, da tilbuddet vil matche et behov, og samtidig vil
det uden tvivl også tiltrække andre ellers foreningsløse unge.
Estimeret økonomi: 25.000 kr. årligt.
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MODYDELSER FRA FORENINGEN
Uanset hvilket støttebeløb kommunen uddeler, så vil beløbet blive uddelt som en kombination af øget
aktivitetstilskud og samtidig også som et profileringstilskud af Hvidovre Kommune gennem de modydelser man
ønsker. Derfor synes vi også, at vi vil fortælle lidt om den profilering, som vi synes, at vi allerede yder.
Vi er en markant profil, når det gælder om at afvikle store idrætsarrangementer på nationalt højeste niveau
med eksempelvis Copenhagen Open, der i 2015 blev Danmarks suverænt største atletikstævne, og samtidig
står vi hvert år som arrangør af minimum 2 Danske Mesterskaber. Med arrangementer som Skole OL,
Skoleløbet, Holmestafetten og Hvidovreløbet, samt senest et samarbejde med Dansborgskolen om et
atletikforløb for skolens elever, så er vi også med til at gøre en mærkbar forskel for byens ungdom, borgere og
virksomheder. Og med vores allerbedste udøvere der i år tæller en OL-deltager, adskillige landsholdsudøvere
og en spirende talentmasse, der allerede har deltaget ved internationale ungdomsmesterskaber, så eksponerer
vi også kommunen godt på denne front.
Vi synes derfor, at vi er på et niveau, hvor vi sagtens kan sammenligne os med kommunens andre sportslige
aktører, når det kommer til gøre en positiv forskel i forhold til markedsføring af Hvidovre, og samtidig skabe
gode og attraktive tilbud til kommunens borgere.
Vi kan nævne, at vi i 2015 fik tildelt et beløb fra den deciderede sponsorpulje på 40.000 kr. hvor der indgik en
del af de samme modydelser som der nævnes i dette års kriterier. I år skal vi så samtidig yde aktiviteter for
dette beløb. Vi er klar over, at det er nye kriterier, men vi synes det er at blande tingene sammen, så vi har
tilladt os at forøge ansøgningens aktivitetsskabende estimerede udgifter med netop dette beløb, så vi ender
med at ansøge om et samlet beløb på 170.000 kr.
Vi håber derfor, at man vil ovenstående med i betragtning, når man skal tage den endelige beslutning om
uddelingen af midler fra sponsorpuljen, så der kommer en balance mellem modydelser og det der allerede
ydes.

Sportslige hilsner,
Hvidovre Atletik & Motion
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