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INDLEDNING
Elite Sport Greenland (ESG) er en selvejende 
institution til fremme af grønlandsk elite-
idræt og har til formål at fremme interna-
tionaliseringen af grønlandsk idræt, især 
med henblik på deltagelse i international 
eliteidræt. Denne strategi er grundlaget for 
ESGs arbejde i perioden 2016 – 2020.

ESG har igennem de seneste år oplevet en 
tilbagegang i antallet af talenter med poten-
tiale til at udvikle sig til den elitemasse, der 
skal repræsentere Grønland på den interna-
tionale idrætsscene. ESG har hidtil forholdt 
sig afventende i forhold til at modtage an-
søgninger, behandle dem og derigennem 
støtte elitesporten i Grønland. På baggrund 
af den faldende elite- og talentmasse har 
ESG nu ud fra et analysearbejdet lavet den-
ne strategi. Den skal sikre, at vi fortsat har 
en idrætskultur under udvikling, der frem-
mer og udvikler både organisationer og at-
leter, som stiler efter stjernerne.

ESG vil på en opsøgende og proaktiv facon 
sætte gang i en målrettet indsats for at 

styrke udviklingen af talent- og elitebaseret 
idræt og arbejde mere målrettet med idræt-
ten og atleter. Det skal ske gennem:

• dialog og samarbejde med interessenter, 
såsom specialforbund og kommunerne

• nytænkning af nye støttemuligheder
• støtte til nye idéer og initiativer indenfor 

sportens verden

VISION
ESG støtter udviklingen af talenter og elite-
idrætsfolk, så de kan blive så gode som muligt 
og repræsentere elitesporten i Grønland.

MISSION
• Ud fra en faglig og målrettet vurdering 

yder ESG økonomisk støtte til talenter og 
elitesportsfolk.

• ESG støtter specialforbund og klubber 
uden specialforbund i at udvikle talenter 
og elite.

• ESG arbejder for at skabe gode miljøer 
for talenter og eliten.

GO FOR IT!
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VÆRDIER

STYRKE 

Fysisk og psykisk styrke som grundsten til at 
kunne udvikle sig og yde sit bedste. 

• ESG lægger stor vægt på at støtte atleter, 
ikke kun økonomisk, men også i støtte 
der gør det muligt for atleterne at opnå 
det bedste de kan. Derfor er det vigtigt, 
at hver eneste atlet i ESG regi har vilje-
styrke og mod til at gå hele vejen. ESG 
vil arbejde for at skabe og motivere til 
det rette mindset for alle atleter, der er 
tilknyttet ESG – både talenter og eliteud-
øvere. 

MÅLRETTETHED

Modet og viljen til at sætte sig mål og arbej-
de for at nå dem.

• For at nå sine sportslige målsætninger er 
det vigtigt at have klare mål og planer for 
sin sportslige udvikling. Det er vigtigt, at 
man er i stand til at disponere sin tid og 
træning, således man når sin optimale 
fysiske og psykiske form på det rigtige 
tidspunkt. ESG lægger stor vægt på at 
der laves langsigtede planer og have 
klare målsætninger for det arbejdet med 
elitesporten. Dette forventer ESG sig 
også af samarbejdspartnere og atleter. 

UDVIKLING 

At være i bevægelse, rykke sig og bruge alle 
muligheder til at skabe nye tilstande.

• ESG har et ønske om en løbende udvik-
ling af organisationen og de specialfor-
bund, der har ambitioner om at rykke 
grænserne for hvad deres atleter kan 
og hele tiden nå nye mål. Derfor lægger 
ESG stor vægt på et tæt samarbejde med 
Grønlands Idrætsforbund, specialfor-
bundene og andre samarbejdspartnere i 
udvikling af kompetencer, der understøt-
ter talentopbygning og fortsat udvikling 
af eliten.

SLOGAN
ESGs nye slogan er: Go for it

Sloganet tager udgangspunkt i værdierne 
og er en positiv opfordring til at gå efter 
sine mål. 

INDSATSOMRÅDERNE
Igennem et analysearbejde har ESG fundet 
frem til tre nedenstående indsatsområder, 
der understøtter vision og mission. 

• Intern organisering
• Synlighed
• Talent- og eliteudvikling
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INTERN ORGANISERING
Der er et ønske om at styrke de interne 
arbejdsgange til fordel for dem, der søger 
viden om mulighederne for støtte til at leve 
elitesportsmæssige ambitioner ud, som 
atlet eller specialforbund. ESG vil udvikle en 
grundlæggende fokusering og prioritering 
af organisationens støttepolitik, dvs. hvad 
støttes, hvordan støttes, hvornår støttes, 

hvorfor støttes, hvad forventer ESG af talen-
tet/ elitesportsudøveren mm. 

MÅL: 

Det er et mål for ESG at sikre en større grad 
af gennemsigtighed i organisationens arbej-
de til glæde for støttemodtagerne, poten-
tielle støttemodtagere, specialforbundene, 
sponsorerne og offentligheden. 

KONKRETE TILTAG FOR STRATEGIPERIODEN:

Der skal udarbejdes forretningsgange og procedurer, der understøtter ESG støttepolitik. 2016

Der skal udarbejdes håndgribelige administrative forretningsgange for driften af ESG, dvs. 
afviklingen af repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder, bogføring/revision, strategisk 
opfølgning, hjemmesideopdatering, og meget mere.

2016

Diverse politiker og relevante procedurer skal gøres offentligt tilgængelig gennem f.eks. 
hjemmesiden. Der skal opdateres løbende med nyeste relevant info. 2016

Sekretariatets kompetencebehov i strategiperioden skal kortlægges. 2016

Tættere og mere målrettet samarbejde med Grønlands Idrætsforbund omkring udvikling af 
specialforbund og idrætsfaciliteter. 2017

Samarbejdsaftale med Team Danmark med ønske om at styrke talent- og elitemiljøet i 
Grønland. 2017

De støtteberettigedes meninger om ESG støttepolitik og procedure skal undersøges. 2018
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SYNLIGHED
Kendskabet til ESG skal styrkes i form af 
mere synlighed, således at flere kender til 
elitesporten og de muligheder, ESG står for 
og skaber.

ESG skal derudover udvikle et koncept for 
seriøs og professionel sponsorpleje, og det-
te koncept skal implementeres i arbejdet. 
Der skal skabes mere aktivitet for at gøre 
talent- og elitearbejdet tydeligere. 

MÅL: 
• Relancere EGSs udtryk og strategisk bru-

ge dette til at skabe større bevidsthed 
om ESG.

• Skabe mere viden hos børn og unge om 
deres muligheder for at udvikle deres 
evner som eliteidrætsudøver. 

• 5.000 likes på Facebook pr. 1. januar 
2017.

KONKRETE TILTAG I STRATEGIPERIODEN:

Kommunikationsstrategi for strategiperioden. 2016

Ny hjemmeside. 2016

Sponsorstrategi, der skal sætte mål for antal sponsorer og beskrive håndteringen  
af  sponsorer. 2016

Udarbejdelse af designmanual. 2016

Yde bidrag til større udviklingsorienterede events, såsom idrætskonference o. lign. 2016

Være partner i, at der arrangeres internationale mesterskaber i Grønland af høj  
sportslig kvalitet. 2018

1 årligt større internationalt arrangement i Grønland arrangeret af specialforbund.
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TALENT- OG ELITEUDVIKLING 
ESG skal arbejde med at udvikle elitemil-
jøer og skabe flere talenter i idrætten i 
Grønland. På baggrund af et faldende antal 
talentudøvere uden en tydelig tendens til, 
at der de kommende år vil ske en stigning, 
vil der i forlængelse af den nye støttepolitik 
udvikles et koncept for de 4 støtteområder: 
elite, talenter, projekter og ambassadører. 
Der skal ligeledes ske en større samarbejds-
orienteret udvikling af talent og eliteidræt-
ten.

MÅL:
• 50 talenter i struktureret udviklingsfor-

løb.
• 4 specialforbund med en støtteordning, 

hvor der sker en kontrolleret udvikling af 
deres talenter ud fra en samarbejdsafta-
le indgået mellem ESG og specialforbun-
det. 

• 5 specialforbund, hvor landshold indgår, 
har en struktureret og systematisk til-
gang til talent- og eliteudviklingsarbejdet.

KONKRETE TILTAG I STRATEGIPERIODEN: 

Der skal udarbejdes nye tydelige støttekriterier. 2016

Udkast til samarbejdsaftale med specialforbund, der skal sikre en kontrolleret  
udvikling af deres talent- og eliteudviklingsmiljøer. 2016

Samling af talenter i Danmark, der er på efterskole, med henblik på at styrke deres  
forståelse for, hvad der skal til for at gå hele vejen som eliteudøver. 2017

Udvikle et grønlandsk talentudviklingsprogram  
– i samarbejde med og ved en samling af landstrænere. 2017

Partnerskaber med kommuner og specialforbund for bedre fysiske træningsmiljøer  
(faciliteter) 2017

Aftaler med uddannelsesinstitutioner eller departementet for uddannelse  
omkring studerendes mulighed for frihed til deltagelse ved internationale  
stævner eller landsholdssamlinger.

2018

Skabe træningsmiljøer i forskellige byer i Grønland igennem vidensdeling. 2020

Udarbejde et kompetenceudviklingsprogram i form af kurser for specialforbundenes 
 nøglepersoner – dette skal ske igennem dialog med specialforbundene og laves for hvert år. 2020

Der skal skabes nærværende support til vores udøvere f.eks. i form af  
sportspsykologer, diætister o. lign. 2019
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DEFINITION AF ELITE- OG TALENTUDØVER
Ved elite forstår ESG, at du som udøver 
har en struktureret tilgang til din træning 
tilpasset en langsigtet plan og et langsigtet 
mål. Der er krav om international deltagel-
se, og du skal lave resultater, der placerer 
sig forholdsvist 1:400 sammenlignet med 
andre respektive landes bedste udøvere. 
Det opleves, at du som udøver har en sund 
livsstil, et stærkt mindset og er dedikeret 
din satsning.

Ved talent forstår vi, at du er en ung ud-
øver under 20 år med et særligt udviklings-
potentiale vurderet af en faglig ekspert. 
Du er blandt de bedste i Grønland. Du er 
målrettet og resultatorienteret. Du har et 
stærkt mindset en rollemodel for dine om-
givelser.
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GO FOR IT!

ELITESTØTTE 
INDIVIDUEL

ELITE  
HOLD

TALENTSTØTTE  
INDIVIDUEL

SPORTS- 
AMBASSADØRER PROJEKTER

gives til nogle af 
Grønlands bedste 
sportsfolk.
Det atleter der er 
nået langt med de-
res sport, og som 
satser stort på at 
blive endnu bedre.
For fortløbende at 
modtage elitestøtte 
skal atleterne do-
kumentere, at de 
er i fremgang.
Elitestøtte vil typisk 
være i størrelsesor-
denen 50.000 kr. – 
150.000 kr. 
Pengene skal bru-
ges til sportsrelate-
rede udgifter samt 
rejse og opholds-
udgifter i forbin-
delse med stæv-
ner. Ved stævner 
forstås OL, VM, EM 
eller stævner der 
giver kvalifikationer 
til disse
Kriterier:
International delta-
gelse (OL, VM EM) 
eller kvalifikation til 
disse.

gives til nogle af Grøn-
lands bedste landshold.
De hold der er nået 
langt med deres sport, 
og som satser målret-
tet på at blive endnu 
bedre.
For fortløbende at mod-
tage elitestøtte skal hol-
det dokumentere, at de 
er i fremgang eller på 
højt internationalt ni-
veau.
Elitestøtte vil typisk 
være i størrelses-
ordenen 100.000 kr.  
– 1.000.000 kr.
Pengene skal bruges 
til sportsrelaterede ud-
gifter samt rejse og op-
holdsudgifter i forbin-
delse med stævner og 
udviklingsprogram.
Kriterier:
OL, VM, EM eller stæv-
ner der kvalificerer til 
disse.
Talentudviklingspro-
gram/talentaktiviteter 
Holdet skal kunne stille 
med spillere i en inter-
national liga.
Landstræner tilkoblet 
langsigtet plan (3-5 år).

gives til talenter, der på sigt 
vil have mulighed for at 
opnå elite niveau.
Talenterne vil i regelen 
være under 20 år og som 
minimum være Grønlands 
bedste i deres aldersklasse.
Talenterne skal desuden 
være udpeget af deres for-
bund som værende med 
særligt potentiale.
Ved særligt potentiale for-
stås det, at være en af 
Grønlands bedste på sit felt 
med mulighed for at blan-
de sig med verdenseliten 
på sigt. Se Elitestøtte Indi-
viduelt.
Talentstøtte vil typisk  
være i størrelsesordenen  
10.000 kr. – 70.000 kr.
Pengene skal bruges til 
sportsrelaterede udgifter 
samt rejse og opholdsudgif-
ter i forbindelse med stæv-
ner.
Kriterier:
• Resultatudvikling
• God rollemodel
• Potentiale til at blive  elite.
• Ambitiøs med et klart mål

er sportsfolk som er et 
stort aktiv for den grøn-
landske idrætsverden.
De vil typisk være en af 
Grønlands bedste inden 
for deres idræt, og derfor 
repræsenterer de Grøn-
land ved forskellige stæv-
ner.
Nogle har måske tidli-
gere modtaget elitestøt-
te, men er nået en alder, 
hvor de ikke længere kan 
vise fremgang eller af an-
dre personlige grunde, 
ikke i øjeblikket kan ind-
lade sig på et fuldt elite-
forløb.
Det kan også være talen-
ter der potentielt vil kun-
ne komme i et eliteforløb, 
men som først skal vise 
lidt flere resultater. Des-
uden er det udøvere af 
holdsport, som hermed 
også får noget individu-
el støtte og anerkendelse.
Sportsambassadører vil 
kunne modtage 10.000 – 
40.000 kr. til sportsrela-
terede udgifter, samt til 
rejse og opholdsudgifter i 
forbindelse med stævner.

er større satsninger, 
enten som støtte til et 
hold inden for hold-
sport, som gør det ek-
septionelt godt, eller til 
materiel som kan være 
med til at forbedre vil-
kårene for elitesporten i 
Grønland.
Hold, der kan komme i 
betragtning vil sædvan-
ligvis være landshold, 
som skal deltage i inter-
nationale mesterska-
ber, eller landshold der 
arrangere landskampe i 
Grønland.
Støtte til materiel er 
penge til indkøb eller 
anlæg af større facili-
teter, redskaber og lig-
nende, der skal kunne 
skabe nye talenter og 
elite på sigt.
Projektstøtte vil  typisk 
være i størrelsesorde-
nen 50.000 kr. – 
800.000 kr.
Kriterier:
Projektbeskrivelse skal 
foreligge.

WWW.ELITESPORT.GL
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