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Viborg Kommune og Team Danmark indgår ny 4-årig aftale
Viborg Kommune og Team Danmark indgår ambitiøs samarbejdsaftale, der sikrer rammerne
for det videre arbejde med talentudviklingen og eliteidrætten i Viborg Kommune. Aftalen er
et cadeau til det fælles arbejde, der er blevet udført gennem de sidste 4 år for at fremme
vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Viborg Kommune.
Aftalen blev torsdag aften underskrevet til håndboldkampen mellem Viborg HK og TTH Holstebro
af Viborg Kommunes borgmester Torsten Nielsen, formand for Viborg Elite og kulturvalget Per
Møller Jensen og Team Danmarks direktør Lone Hansen.
”Viborg Kommune er stolte over fortsat at være en af Danmarks 22 elitekommuner, og vi ser frem
til at styrke arbejdet med vore lokale talenter yderligere. Vi har nu en stærk platform, og vi skal
fortsætte ad den ambitiøse og målrettede vej i Viborg Elite,” udtaler Formand for Viborg Elite og
Kultur- & Fritidsudvalget Per Møller Jensen.
Direktør i Team Danmark Lone Hansen glædede sig i sin tale over, ”at Viborg Elite er kommet
rigtig godt fra land og på rekordtid har udviklet et godt og solidt samarbejde med både foreninger
og uddannelsesinstitutioner i kommunen.”
Viborg Kommune, Viborg Elite og Team Danmark har valgt at prioritere seks sportsgrene i aftalen.
De seks sportsgrene er:







Fodbold
Håndbold
BMX
Gymnastik
Svømning
Atletik (herunder løb)

Ny prioriteret idræt i Viborg Elite er atletik som er blevet godkendt af Dansk Atletik Forbund. I
atletik har der de sidste 4 år været igangsat et særligt udviklingsforløb, som nu har båret frugt.
Viborg AM vil de næste år arbejde for at
1.
2.
3.
4.

Styrke samarbejde med DAF og Viborg Elite for at udvikle atletikken (herunder løb)
Styrke klubbens organisering og struktur
Arbejde for indendørs træningsfaciliteter
Styrkelse af uddannelsesniveauet i trænerstaben

Helt grundlæggende vil klubben arbejde for at skabe en god udvikling for klubbens træningsmiljø
for både juniorer og seniorer.
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I pausen af håndboldkampen indtog Viborg Elite elever hal gulvet i ens træningstøj. De viste deres
idrætter frem med boldkast, karatespark, jongleringer, vejrmøller, styrkeøvelser og svømning på
land. Ud over de prioriterede idrætter var der også udøvere fra volleyball, skydning, dans, cricket,
ridning, roning og karate, som også er en del af skolegangen i Viborg Elite.
I det daglige er Viborg Elite forankret i Viborg Idrætsråd, der er tovholder på projektet og dermed
arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for eliteidrætten i kommunen.
For yderligere information:
Formand for Viborg Elite og Kultur- & Fritidsudvalget Per Møller Jensen tlf. 51 58 48 07
Direktør i Team Danmark Lone Hansen tlf. 60 38 25 27
Kulturdirektør Lars Stentoft tlf. 87 87 30 00
Sportschef Viborg Idrætsråd Morten Erfurth tlf. 40 88 93 96
Elitekoordinator Viborg Elite Lone Simonsen tlf. 50 80 00 68
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