
Bestyrelsens beretning Gribskov Elite- og talentudvikling 2013 

Det år, der er gået, vil jeg betegne som et år, hvor Gribskov Elite- og Talentudvikling 

har kørt på vågeblus. 

Bestyrelsen, vidste at der ikke ville blive tilført midler i 2013, fra Gribskov Kommune. 

Derfor har det været vigtigt for os, var at få pengene til at slå til, og samtidig have 

nogle attraktive aktiviteter. Således at dette fantastiske tiltag, som nogle ihærdige 

mennesker fra Ramløse judo, og Helsinge håndbold fik startet, kunne forblive til 

gavn for klubber og eliteidrætsudøvere i Gribskov kommune.  

Bestyrelsens glæde var da også stor, da den erfarede at Gribskov Elite- og 

talentudvikling var blevet skrevet ind, som et aktiv, i kommunens nyligt vedtagne 

idrætspolitik. Det gav forhåbninger om, at der er politisk vilje til økonomisk støtte til 

Elitesport og Talentudvikling i Gribskov. 

På grund af vores lidt usikre økonomiske situation, har vi i 2013 været forsigtige med 

at optage nye talenter, vi skulle nødigt give idrætsudøverne og deres klubber falske 

forhåbninger om støtte, som så kun kunne række et år ud i fremtiden. Der er på 

nuværende tidspunkt 17 godkendte idrætsudøvere, som kommer fra Bushi karate, 

Helsinge Svømmeklub, Tisvilde Hegn orienteringsklub, Helsinge Håndbold og Blistrup 

og Omegns Rideklub. Der udover har Bushi karate, nogle meget unge talenter, som 

deltager i Mats Mejdevi´s træning, for at styrke dem op til deres kommende 

europamesterskab.  

Træningen med Mats Mejdevi er den aktivitet, som bestyrelsen har valgt at 

bibeholde. Den er til stor gavn for de idrætsudøvere, der har mulighed for at 

deltage. De fortæller alle, at de bliver stærkere, mere bevægelige, og har langt 

mindre skader, end før de deltog i Mats´ træning. Træningen foregår her i 

kulturhuset, i Store sal, hver mandag fra kl. 16.45 til 17.45. Jeg har kigget forbi 

træningen flere mandage, talt med flere af deltagerne. Det ser ud som de har det 

sjovt, og alle har deres stærke og svage sider, på tværs af sportsgrenene.  

Desværre er det ikke alle godkendte idrætsudøvere, som har haft mulighed for at 

deltage i Mats´ træning, især håndbolden har haft vanskeligt ved at komme til 

træningen. Men heldigvis har det været muligt for Gribskov Elite- og Talentudvikling, 

at støtte håndbolden med et økonomisk tilskud. Denne støtte er først og fremmest 

gået til samarbejdet mellem Helsinge Håndbold og Gribskov gymnasium, om 

etablering af en trænerlinie, men også til et kursusforløb med Mats Mejdevi, og 



indretning af et styrketræningslokale. Dette beløb var ansøgt og bevilliget før 2013, 

men er først udbetalt i 2013. 

Stjernetræf, blev igen i 2013 afholdt i forbindelse med byfesten. Det var en festlig 

dag, på trods af at det igen regnede, dog ikke så meget som i 2012. Vi fik stor støtte 

fra de lokale forretningsdrivende. Især Seehusen Biler, var med til at gøre 

Stjernetræf både sjovt og spændende. De leverede både rigtige biler og 

sæbekassebiler til konkurrencerne, og Morten Mansberg var med hele dagen til alle 

løjerne. NAG, var ligeledes villige til at stille med materiale i form af paller med 

cementsække, som de både leverede og hentede igen ved Gadekæret. Der ud over 

fik vi trillebøre fra Helsinge Tømmerhandel, gavekort fra Sportigan og Arnold Busk 

boghandel, gaver fra Matas og Handelsbanken, Pizzaer fra Byens Pizza, Blomster 

buketter til vinderne fra blomsterhandlen v. Gadekæret og kildevand fra Gribskov 

kommune. Overdommeren var den daværende næstformand i Kultur og 

idrætsudvalget, Peter Jarhl. 

Den 31. oktober, afholdt vi et ”Fokus på Eliten” møde her i Kulturhuset. Inviteret var 

idrætsrådet, kultur og idræts udvalget, idrætsforeninger i Gribskov. Formålet med 

mødet, var at delagtigøre idrætten i at vi var blevet en del af Gribskovs nye 

idrætspolitik, samt få alle aktører i tale, og gøre opmærksom på os selv, til de 

foreninger, som endnu ikke kendte til vores eksistens, ideudveksle, samt finde ud af 

hvilke støttebehov der er, hvis man er eliteidrætsudøver og klub der laver 

elitearbejde. På dette møde kom der ønsker om både skadesforbyggende træning, 

coaching, og diætist.   

I 2013 arrangerede vi et trænerseminar, et tilbud til elitetrænerene i Gribskov, med 

mulighed for at erfaringsudveksle og lave netværk. Thor Munkager var bestilt til at 

være indleder. Dette seminar måtte vi desværre aflyse pga. manglende tilslutning, 

men vi har ikke opgivet på sigt at lave et elitetrænerforum. 

Det er en af vores mærkesager, at idrætsudøvere skal have mulighed for at være en 

del af et elitemiljø, her i Gribskov, på tværs af idrætsgrene, således de kan inspireres 

og motiveres af hinanden, og det samme vil vi gerne lave for trænerne. 

Der er nogle driftige mennesker, her i kommunen, som arbejder på at lave 

eliteidrætsklasser på Nordstjerneskolen, Dette arbejde er vi også gået ind i, da vi 

mener, det er mange af de samme unge talenter, vi vil have med at gøre.  



Nu er det så blevet 2014, og et nyt budgetår er startet. D. 10 marts i år, ansøgte vi 

Kultur- Idrætsudvalget om støtte til Gribskov Elite- og Talentudvikling, og fik 

bevilliget 100.000kr. i 2014, og at Gribskov Elite- og talentudvikling, vil komme med 

på budgettet i 2015. Dette giver os en økonomisk ro, således vi kan lave planer og 

aftaler, der rækker ud i fremtiden. 

Jeg vil gerne takke administrationen, for det gode samaarbejde vi har, og især vil jeg 

gerne takke Susanne Jørgensen for den sekretærbistand hun yder og al den råd og 

vejledning, jeg/vi altid kan hente hos Susanne. 

Som sagt i starten, har dette år været et år på vågeblus, men nu glæder jeg mig til at 

yde en indsats for at skabe et godt og stærkt talent - og elite miljø her i Gribskov 

kommune. 

 

 

 

 

 


