
Formandens beretning 19/3-2012 Ordinært repræsentantskabsmøde i 

Gribskov Elite og Talentudvikling.  

For lidt over et år siden, fik Nordsjælland Håndbold og Nordsjælland Judo 

ideen om a t skabe et Eliteidrætsmiljø I Gribskov Kommune. Begge 

Idrætsgrene havde fundet nogle ting, som man kunne være sammen om, 

mere end forskelligheder, udover de to sportsgrene imellem. Heldigvis 

støttede Gribskov Kommunes Kultur og Idrætsudvalg ideen og tildelte os 

500.000 kr. til gavn for de eliteidrætsudøvere, som bor og/eller træner i 

Gribskov Kommune.   

Overordnet set blev det krævet, at der blev stiftet en forening og støtten 

skulle gå bredere ud, end kun Håndbold og Judo. Den 12. oktober 2011 

blev foreningen Gribskov Elite- og Talentudvikling på et stiftende 

repræsentantskabsmøde  dannet. Fremmødet var lidt så som så, faktisk 

var vi kun os, der havde født ideen og så Bente Knudsen far Helsinge 

Svømmeklub. Lidt skuffende, når nu at der er flere foreninger, som gerne 

vil have del i støtten. Vi er nu  et forretningsudvalg, bestående af 

repræsentanter fra Svømning (Bente Knudsen), Karate (Steen Mundus – 

som er udpeget af Idrætsrådet), Håndbold (Claus Birk) og Judo (ved mig 

selv). Foreningen selv, består af alle de klubber i Kommunen, som kan 

mønstre talenter eller eliteudøvere, der som minimum kan opfylde TEAM 

DK’s kriterier for ungdomsuddannelser, eller deltager på hold i 

allerbedste række for deres årgang. Det viste sig, at der var langt flere 

elitefolk i Kommunen, end nogen havde et overblik over. 

Antallet af  støtteberettigede idrætsudøvere er ca. 25 

Gribskov Kommunes støtte blev desværre kun 1-årrig, som følge af den 

økonomiske situation. Til gengæld er 500.000 kr. et flot beløb, som 

sagtens kan matche andre kommuners støtte. (Hillerød har givet 460.000 

kr.)  For at få mest muligt ud af pengene har forretningsudvalget valgt en 



strategi, om at tilgodese flest mulige og at prioritere aktiviteter med  et 

lidt mere langsigtet perspektiv. Bl.a. har vi støttet Team Helsinge 

Håndbolds samarbejde med Gribskov Gymnasium om en 

elitetræneruddannelse. 

Om vi, på vores kun ½ års levetid, har skabt et elitemiljø i Gribskov 

Kommune er lidt for tidligt at bedømme. Vi har identificeret udøverne. De 

har ikke været samlet før, Og forrige onsdag, så jeg at der var potentialer 

til rigtigt mange flere blandt de 385 medaljetagere til Gribskov 

Kommunes hædring  i Gribskovhallen. 

Vi har sat udøverne sammen til workshops om fysisk træning, 

mentaltræning og ernæring alt sammen emner, som viser at behovene 

kan være ens, hvad enten man skal finde vej i skoven, svømme stærkt 

eller slås med en stor stregspiller eller en person i noget tøj, nærmest 

ligner hvidt nattøj. 

 

Fysisk træning var noget af det første vi kunne se synergien i og det er 

gået igen blandt de ønsker vi har fået fra klubberne. 

Til  at imødekomme disse ønsker, er det lykkes os at tilknytte en fysisk 

træner, i form af Mats Meidevi – Kendt fra TEAM DK og flere 

eliteidrætsgrene – Mats er en virkelig kapacitet, som træner en blandet 

gruppe hver mandag. Udefra, er det en fornøjelse at se, hvor seriøse 

vores udøvere er. Det ser unægtelig ud som om, at de ikke vil stå tilbage 

for hinanden i nogle øvelser, som ligger noget fra, hvad de enkelte laver i 

hverdagen. Det er vores håb at udøverne tager måden at træne på til sig 

og at øvelserne kommer til at indgå i træningerne rundt om i de 

Gribskovske træningslokaler. Ideen bag det hele er at vi , ved at have en 

interessant gruppe af udøver og lidt flere midler til formålet end de 



enkelte klubbers elv har, kan tiltrække nogle kapaciteter, som de enkelte 

klubber måske ikke selv kender, eller har råd til.  

 Heriblandt kan jeg nævne at vi har haft mental træning med Thor 

Munkager.  

Det næste vi forsøger os med er en ernæringsdag for udøverne og deres 

forældre. 

Det er en meget stor udfordring at få pengene til at række. Det er et 

meget flot beløb, vi har fået af Gribskov Kommune. Herfra skal lyde 

endnu en tak. Beløbet går nærmest ubeskåret til eliteidrætten. Alle i 

Forretningsudvalget  udfører arbejdet på frivillig basis, med god støtte fra 

Susanne Jørgensen fra Grinskov Kultur og Idræt, der yder en fabelagtig 

sekretærbsitand for udvalget. Forretningsudvalget mangler en person, 

som vi håber at finde på repræsentantskabsmødet i dag. 

Til sidst skal lyde en tak til alle vores eliteudøvere og deres ledere. Det er 

travle folk, som vi mere eller mindre må opgive at samle på én gang. Tak 

fordi der bliver tager så godt imod vores initiativer.  

Vi forsøger at lave dem til udøvernes bedste og hører da også gerne fra 

jer med kritik og gode ideer. Udøvernes succes er vores succes og deres 

resultater skulle gerne blive til endnu mere inspiration for 

idrætsudøverne i Gribskov Kommune. 
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