
Ansøgningsskema for aktive hold og idrætsudøvere i Næstved 
Kommune. 
Ansøgningsskemaet skal være Team Næstved i hænde senest den 8. 
november 2021 til mail: olsentennis@mail.dk  

  

Foreningens navn:  

Holdbetegnelse eller 
udøverens navn 

 

Ansvarlig ledelse Navn Adresse Postnr., by 
Telefon og e-
mailadresse 

Formand     

Eliteansvarlig     

Træner     

Hvilket projekt søges der støtte til? 
 

Hvilket beløb ansøges der om? 
 

Holdets eller udøverens nuværende placering i forhold til den nationale elite eller elite på eget 
alderstrin? 
 

Hidtidige bedste resultater for den udøver eller det hold, der søges støtte til: 
 

Medieomtale: 
Hvorledes er Næstved helt konkret blevet eksponeret i aviser, radio, TV m.v. – lokalt, regionalt 
eller landsdækkende – i forbindelse med eliteprojektet i den forløbne sæson (hvis I har modtaget 
støtte de foregående år) – og hvilken omtale forventes for den kommende sæson, der søges til? 
   

Facebook 
Jf. Team Næstved Eliteidræts (TNE) vedtægter arbejder vi for at synliggøre vores arbejde gennem 
promovering af legatmodtagernes indsats samt promovering af deres sponsorer. Som 
legatmodtager er I derfor forpligtet til at: 
 
Angiv dato for minimum en stor aktivitet (konkurrence, mesterskab m.m.) som I skal deltage i: 
Dato:_______________ 
• Min. 1 uge før denne dato skal I fremsendes en kort historie om jeres forventninger og optakt til 
aktiviteten. Dette medfølgende min. 1 billede (f.eks. fra træning op til, deltagerne e.l.) 
• Max. 1 uge efter aktivteten fremsendes en kort historie om resultatet og hvordan det gik. Dette 
medfølgende min. 1 billede fra selve aktiviteten. 
• Jeres medsponsorer skal listes sammen med historien, så de kan tagges i opslaget. 
 
Historien vil blive korrekturlæst og bragt på TNE Facebook side. I er dog selv ansvarlige for at I har 
rettigheder til billederne og at historien bliver skrevet.  
 
10% af jeres eventuelle støtte udbetales kun såfremt I har levet op til denne forpligtelse.  
 
Derudover forpligter I jer som støttemodtagere til at bruge vores hashtag 
#teamnæstvedeliteidræt hver gang I er i konkurrence og skriver om dette på jeres egne sociale 
medier. TNE vil i muligt omfang dele disse historier på vores Facebook side.   



Sportslige målsætninger for den kommende støtteperiode: 
 

Sportslige målsætninger for de kommende 3 år: 
 

Ugentligt antal træningspas for den udøver eller det hold, der søges støtte til, herunder 
tidspunkter for disse? 
 

Træningssted/steder: 
 

Trænerens baggrund, herunder idrætsmæssig uddannelse 
 

Trænerteam omkring hold eller udøver: 
 

Hvilken økonomisk ramme har klubben i øjeblikket? Herunder hvilke sponsorer har klubben p.t.? 
 
 

Har klubben p.t. en økonomi, der kan bære en deltagelse på højeste niveau? Hvis nej findes der da 
en plan for at opnå denne økonomi? 
 

Hvilke økonomiske midler har klubben afsat til det projekt, der søges støttet? 
 

Hvordan er klubben organiseret? F.eks. hvilke ledere, trænere, administration m.v. er der til at 
fører klubbens målsætninger ud i livet? 
 

Hvor skønnes det at klubben har mangler i forhold til det der kræves for at være på højeste 
nationale niveau? Herunder har klubben en plan for at nå dette niveau? 

Beskriv rammerne omkring klubbens konkurrencer/kampe.  (konkurrence sted/kampbane, 
tilskuermuligheder, sponsorernes eksponering, presse m.v.) 
 

Har klubben et talentarbejde, der har sammenhæng med det projekt, der søges støtte til? Hvis nej 
har klubben en plan for et sådant talentarbejde? 
 

Arbejder klubben ud fra en nedskrevet elitestrategi? 
 
 

 
 
 
 
 

Underskrift på vegne af den ansøgende klub, dvs. klubformand, direktør eller en af bestyrelsen 
bemyndiget person (hvis ansøgningen fremsendes elektronisk er fulde navn nok her): 
 
Navn:                                                                                                                    DATO: 



 
Retningslinjer for udformning af ansøgning: 
 
Dette ansøgningsskema har til formål at blotlægge de kriterier, der er nævnt i følgeskrivelsen, 
således at der kun ydes støtte til projekter, der falder indenfor Team Næstveds formål. 
 
Det er vigtigt for Team Næstveds konsulenter og Team Næstveds bestyrelse at ovenstående 
skema er så nøjagtigt udfyldt som muligt. Hvis der er behov for råd og vejledning til dette er 
klubben velkommen til at kontakte konsulenterne Jesper Bruun-Olsen (olsentennis@mail.dk)  
 
Hvis klubben har nogle nedskrevne målsætninger og en nedskrevet plan for talent- og 
elitearbejdet skal disse vedlægges denne ansøgning 
 
Ansøgninger om støtte til talentudvikling vurderes ud fra en helhedsvurdering.   
 

 
 


