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Talentudviklingspuljen 
hjælper de bedste lokale 

sportsudøvere til at 
kunne klare sig selv som 

internationale atleter 

I 2023 vil op til 12 unge 
talentfulde atleter 

modtage økonomisk 
støtte fra puljen 

Ansøgningsfrist: 
1. februar 2023 

Spørgsmål vedr. 
Talentudviklingsprojektet 
rettes til 
Nanna Lykke Merrild 
Telefon: 39 98 50 47 
Email: nalm@gentofte.dk 

 

 
 

 
 
 

Gentofte Kommune 
Kultur, Unge og Fritid 

Bernstorffsvej 161 

2920 Charlottenlund 
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Talentudviklingsprojekt 

❖ Formålet med puljen er at give talentfulde unge idrætsudøvere 
bedre muligheder for at opnå gode nationale og internationale 
resultater. 

❖ Talentudviklingspuljen skal hjælpe de bedste lokale udøvere til 
at kunne klare sig selv som internationale idrætsudøvere ud fra 
et langsigtet perspektiv. 

❖ Talentudviklingspuljen er et samarbejde mellem S.I.G. (Sammen
slutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) og Gentofte kom
mune. 

❖ Puljen giver støtte til optil 12 udøvere under 21 år. Deltagerne er 
fra både individuelle og holdidrætsgrene.  

❖ Alle deltagere i projektet skal deltage i enkelte arrangementer, 
der har til formål at fremme deres idrætsmæssige udvikling. 

❖ Kun ansøgninger der indsendes rettidigt behandles af talentud
valget. 

❖ Talenter, som allerede er med i projektet, skal søge om opta
gelse igen. Støtten tildeles udelukkende dem, som er bedst kva
lificeret.  

❖ Hver deltager modtager tilskud til rejser, aktiviteter og udstyr. 
Beløbene udbetales ved indsendelse af kvitteringer for de af
holdte udgifter. Udbetalingsprocedure findes på Gentofte Kom
munes hjemmeside under talentudvikling 

Gentofte Kommune 

❖ Foreninger i Gentofte Kommune kan indstille særligt lovende 
unge talenter til deltagelse i projektet. Talentudvalget i Gentofte 
Kommune udvælger i februar 2023 nye deltagere til projektet 

❖ De indstillede udøvere skal være medlem af den forening, der 
indstiller dem. 

 

 

 

I 2005 blev eliteidræt og talentudvikling for 
første gang sat på dagsordenen i Gentofte 

Kommune. Talentudvikling var et af de højt 
prioriterede fokusområder. Gentofte 

Kommune har siden da haft stor succes med 
talentarbejdet og har nu en idrætsskole, fire 
ungdomsuddannelser med idrætsordning, 

samt tre puljer øremærket talent- og 
elitearbejdet. 

 

 
❖ Ansøgningsskema findes på hjemmesiden gentofte.dk. Skriv ta

lentudviklingsprogram i søgefeltet 

❖ Ansøgningsfristen for indstilling af deltagere til projektet er den 
1. februar 2023. 
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