
 

Bestyrelsens beretning 2018. 

Jeg vil starte hvor jeg sluttede sidste års beretning. Ved prisoverrækkelsen, hvor vi skulle vise vores lille 

reklamefilm om Gribskov Elite, jeg havde fået lov at få taletid og vi havde inviteret det nye politiske 

udvalg til morgentræning. Alt sammen for at sætte Gribskov Elite og Talentudvikling på den politiske 

dagsorden. Vores økonomiske grundlag gik til og med marts 2018, og udover, at bevare vores 

aktivitetsniveau, ønskede vi midler til at starte nye tiltag, til fordel for talent og eliteidrætten. 

Inden vi nåede til prisoverrækkelsen, var det politiske udvalg, som skulle varetage idræt, lavet om, og der 

var kommet ny formand. Bestyrelsen valgte derfor at inviterer det nye udvalg ”Forebyggelse og Idræt” til 

morgentræning, fra talerstolen til prisoverrækkelsen. En indbydelse som både formand og udvalg tog 

positivt imod, og vi havde et rigtigt godt møde på Gribskov Gymnasium, hvor politikkerne, først 

overværede en del af morgentræningen, og derefter stillede op til en god og positiv snak om eliteidræt. 

Jeg oplevede at vi, i bestyrelsen, virkelig brændte igennem med vores budskab og vi, sammen med 

Henning Carstens fra Gribskov gymnasium, supplerede hinanden på fin vis. Denne morgen mundede ud i, 

at formanden for Forebyggelse og Idræt, Trine Egetved, foreslog, der skulle laves en workshop, til 

nærmere drøftelse af udvikling og understøttelse af eliteidræt i Gribskov kommune. Administrationen, 

Erling og jeg fik opgave at lave oplæg til denne workshop, mht, deltager form og indhold. Den 4. 

september, blev den afholdt i kantinen på Gribskov gymnasium. Vi startede med velkomst v. Trine 

Egetved, et lille indlæg fra undertegnede, derefter var der indlæg fra Henning Carstens, Gribskov 

gymnasium, og Karen Kaas, Nordstjerneskolen, og sidst men ikke mindst indlæg fra to idrætsudøvere, 

tilknyttet Gribskov Elite og Talentudvikling. Mads og Jade var rigtigt gode, og fortalte om de udfordringer 

de har som eliteidræts udøvere. Ved den efterfølgende debat ude i grupperne bemærkede jeg, at det var 

de unge, der gjorde størst indtryk på politikerne. De tog ordet, var velformulerede, positive, og kunne på 

en god måde forklare, at man ikke bar føler sig god, men man føler sig også udenfor og til tider ensom, 

som eliteudøver, og det at de kan finde fællesskaber på tværs af idrætsgrenene, er en stor motivation for 

dem. Jeg vil gerne takke alle for at deltage denne aften, men især en stor tak til de unge idrætsudøvere. 

Workshoppen, og politisk velvilje i såvel Forebyggelse og Idræt, som hele byrådet, mundede ud i, at 

Gribskov Elite og talentudvikling har fået tilført flere midler. Over de næste 8 år, er der afsat 150.000 kr. 

til aktiviteter i Gribskov Elite og Talentudvikling. Til basistræning, morgentræning, mentaltræning, 

foredrag og samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelser. Derudover, er der afsat 100.000 kr. 

over de næste 8 år til en særlig pulje til at understøtte de allerbedste atleter i Gribskov kommune, 

således de kan bevare deres tilknytning til deres lokale klub, og samtidig have mulighed for at nå deres 

mål om at blive national og måske verdens atlet. Bestyrelsen lavede et oplæg til det politiske udvalg, 

omkring retningslinjer for denne pulje, og dette oplæg blev vedtaget, med nogle få ændringer. Der er 

nedsat et godkendelses udvalg bestående af 2 udpeget af udvalget for Forebyggelse og Idræt: Morten 

Klitgaard, fra Nyt Gribskov og Knud Antonsen, fra Venstre, to udpeget af bestyrelsen for GETU, Klaus Birk 

og Bente Knudsen, og 1 udpeget af idrætsrådet Lene Sølyst Hjerl, fra Græsted og Omegns rideklub. Puljen 

kan søges to gange om året, 1 april og 1 oktober. Retningslinjerne blev udsendt til alle klubber i Gribskov, 

her i starten af marts, og jeg er spændt på hvor mange ansøgninger, der kommer her pr 1. april. 



Vi har fortsat med et højt aktivitetsniveau igen i denne sæson, to morgen pas, og et eftermiddags pas 

med skadesforebyggende basistræning. Igen i år har vi fortsat det gode samarbejde med Gym Helsinge, 

der leverer trænerkræfter til basistræningen mandag eftermiddag. Og det gode samarbejde med 

Bokseteam Helsinge og Gribskov Gymnasium, der står for morgentræningen. Mht basistræningen 

mandag eftermiddag, er det en ret fast gruppe, på 8-12 atleter, der gør brug af dette tilbud. Deltagerne 

på morgentræningen svinger en noget. Det er ikke lykkedes Gymnasiet, at lave et koncept, hvor deres 

idrætselever, skal deltage. Vi vil evaluerer på både morgen og basistrænigen, når denne sæson slutter, 

her midt maj, og derefter kan der rettes til og ændres, således tilbuddene kommer flest mulige til gode. 

Antallet af godkendte foreninger og udøvere, er stort set uændret, 26 atleter, er godkendt af GETU, og 25 

atleter, har adgang til vores tilbud, via Gribskov gymnasium, her er et overlap på 6 atleter.  

Klubber, der har godkendte udøvere er: 

Bushi karate, Bokseteam Helsinge, Gym Helsinge, Søborggaard hestecenter, Helsinge Svømmeklub, Team 

Helsinge Håndbold, Tisvilde Hegn OK. Mon ikke den nye eliteidrætspulje, vil gøre, at flere klubber synes 

det har atleter, der skal have vores godkendelse, da det jo er et af kravene for at opnå støtte. Bestyrelsen 

i GETU, vil ikke lægge skjul på, at når vi nu har lavet det store arbejde omkring puljen, så skal de atleter, 

der opnår støtte, også være en del af GETU, og dermed være med til at markedsføre os. Atleterne har ret 

til at gøre brug af vore tilbud, men det er ikke et krav, så det kan aldrig blive en ulempe for dem at være 

med hos GETU. 

Temadagen omkring kost, som vi planlagde sidste år, blev vi nødt til at droppe. Der blev lagt en stor 

indsats fra hele bestyrelsen, omkring workshop og da vi jo alle har fuldtidsjob mv. ved siden af slog vores 

tid ikke til. Det er blandt andet derfor, at vi har valgt at udvide bestyrelsen med to medlemmer, så der 

bliver flere hænder at fordele opgaverne på. Men vi har ikke opgivet en temadag omkring kost, den vil 

helt sikkert blive arrangeret i næste sæson. 

Det er lykkedes os at få to gode indledere til at slutte sæsonen. En temaaften d. 3. april her i 

kamsportshuset, for alle trænere i Gribskov, hvor vi har fået Morten Bennekou, talentudvikler i dansk 

cykelunion, til at komme og tale om talentudvikling. Og sidst i april, laver vi en workshop for vore 

talenter og elite udøvere, med Micheal Iversen, hvor emnet er Livet som eliteudøvere & life skills 

 Commitment 

 Planlægning 

 Karrierefaser 

 Samarbejde 

 Sport-life balance 

 3R modellen 

Datoen og invitation, kommer ud snarest. 

Jeg vil gerne slutte med at sige velkommen til vores nye bestyrelsesmedlemmer, og jeg glæder mig til at 
tage hul på de næste opgaver, oprettelse af sports talent klasser på en eller flere folkeskoler, lave en 
vifte af tilbud, som vore lokale klubber og udøvere, der tænker talent og elite, kan benytte sig af, til at 
opnå deres sportslige mål. 



Jeg vil takke den gamle bestyrelse, for den store indsats alle har ydet, vi har sørme nået nogle gode 
resultater i år. 

Jeg vil gerne takke vore trænere, Kim Fisher fra Gym Helsinge, Lars Geirringe og Mickel Geirringe fra 
Bokseteam Helsinge, Andreas, AnneMette og Henning fra Gribskov Gymnasium, for deres store og 
professionelle indsats. 

Jeg vil takke udvalget for Forebyggelse og Idræt, og det øvrige byråd, for den politiske velvilje til at støtte 
bredt op omkring elite idræt og talentudvikling i Gribskov. 

Så vil jeg gerne takke administrationen for det gode samarbejde omkring workshop og udarbejdelse af 
regler for ansøgninger til den nye pulje. 

Stor tak til Susanne, fordi hun igen i år stiller sig til rådighed som dirigent. 

Og endelig, en stor tak til ??? for at være referent i aften. 

 


