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SPORT: Helsingør 
Kommune fortsæt-
ter med en ny aftale 
som Team Danmark 
Elitekommune frem 
til år 2025. Nyt i 
aftalen er en øget 
prioritering af sejl-
sport, som på sigt 
skal sikre lokale 
medaljer ved EM, 
VM eller måske end-
da OL.

Af Philip Horup

HELSINGØR: Fem af 11 dan-
ske medaljer til sommerens 
OL i Tokyo blev sikret til 
vands. Og den første guld-
medalje blev som bekendt 
sikret af Anne Marie Rin-
dom i bådklassen Laser Ra-
dial. Vi danskere klarer os 
godt i det våde element, og 
sådan skulle det gerne fort-
sætte i årene fremover. 

Med en forlænget og ud-
bygget samarbejdsaftale 
skruer Helsingør Kommu-
ne og Eliteidrætsorganisa-
tionen Team Danmark nu 
op for satsningen på sejl-
sporten, og som noget nyt 
bliver der etableret morgen-

træning to gange om ugen 
for områdets største sejl- 
talenter. 

Unikt for Sjælland
Helsingør Kommune er en 
af 24 elitekommuner i Team 
Danmark-regi, men hidtil 
har sejlsporten ikke været 
en prioriteret del af indsat-
sen i Helsingør. Det ændrer 
sig nu til stor glæde for eli-
tekoordinator i Helsingør 
Kommune Allan Jørgensen.

- Vi kommer til at få 20 
sejlere til morgentræning 
i et samarbejde mellem syv 
klubber, hvilket kommer til 
at skabe et ret unikt talent-
miljø, som der ellers i om-
fang kun er i Aarhus. Målet 
er på sigt at skabe atleter, 
som kan tage medaljer ved 
de store internationale me-
sterskaber, siger han. 

Samarbejdet mellem Hel-
singør Kommune og Team 
Danmark blev indledt i 2014, 
og det er tredje gang, at det 
bliver forlænget. Sidste gang 
kom golfsporten på pro-
grammet, og endnu engang 
bliver der udvidet, så sejl-
sporten lægger sig til grup-
pen bestående af håndbold, 
fodbold, atletik, svømning 
og tennis. 

Skal mindske frafald
Hvilke sportsgrene, der bli-
ver prioriteret, er forskelligt 
fra kommune til kommune, 
men elitekoordinator Al-

lan Jørgensen mener, at det 
giver særlig god mening, at 
der satses på sejlsporten net-
op i det maritime Helsingør. 

- Vi har 30 kilometer kyst-
strækning og mange klub-
ber, så det er uforståeligt, 
hvis ikke der skulle være et 
samarbejde på tværs. Med 
den her aftale gør vi op med 
den egotænkning, der har 
hersket nogle steder, siger 
Allan Jørgensen, som poin-
terer fordelene ved, at de 
unge sejlere til morgentræ-
ningerne kan prøve sig af i 
nye konstellationer og nye 
både. 

- Vi ved, at hvis vi skal ned-

bringe frafaldet blandt sej-
lerne, er det afgørende med 
fællesskab, fordi det er alt 
for skrøbeligt, hvis man al-
tid træner med den samme, 
og makkeren så falder fra, 
siger elitekoordinatoren.  

I alt er godt 250 unge en del 
af Team Danmark-miljøet 
i Helsingør. De ældste - om-
kring 90 udøvere - er en del 
af »Helsingør Eliteidræts 
Akademi«, hvor en almin-
delig ungdomsuddannelse 
bliver kombineret med mor-
gentræninger og gyldigt 
sportsligt fravær. 

DFer: - Vi har ikke råd
Det er ikke gratis at skabe 
bedre betingelser for talen-
terne. Den nye aftale med 
Team Danmark løber frem 
til 2025, og Helsingør Kom-
mune afsætter 3.931.000 kro-
ner i 2022, 4.007.000 kroner i 
2023, 4.128.000 kroner i 2024 
og 4.233.000 til talent- og eli-
tearbejdet i 2025, fremgår 
det af aftalen. 

Selvom aftalen blev vedta-
get med et stort politisk fler-
tal, er der ikke lige så stor 
begejstring at spore over 
satsningen alle steder. By-
rådsmedlem Marlene Harp-
søe (DF) er således modstan-
der af aftalen, hvilket hun 
begrunder ud fra et overord-
net økonomisk perspektiv.   

- Vi står i en vanskelig øko-
nomisk situation, og jeg har 
ikke lyst til at svinge spa-

rekniven på de ældre eller 
på socialrådet. Som jeg ser 
det er der nogle opgaver, vi 
skal lave, fordi folk har ret 
til hjælp, og så er der nogle 
opgaver, som vi kan vælge at 
løfte, og det er eksempelvis 
Team Danmark-ordningen 
og de penge vi lægger i ta-
lentudviklingen. 

- Jeg synes, det er mærke-
ligt, at vi går ind og låser fire 
millioner de næste mange 
år på dette, siger Marlene 

Harpsøe (DF), som er for-
mand for Social - og Beskæf-
tigelsesudvalget.

Team Danmark bidrager 
med et symbolsk beløb på 
50.000, og organisationen 
understøtter talentarbej-
det med erfaring og know-
how - eksempelvis stiller de 
sportspsykologer til rådig-
hed for de unge, og hver må-
ned har atleterne en samtale 
med fokus på mentaltræ-
ning. 

Tidligt op til morgentræning:  
Ny Team Danmark-aftale  
udvider med sats på sejlsporten

Nu bliver elitemiljøet omkring sejlsporten i Helsingør forstærket. Her er det Snekkersten Skotterup Sejl-
klub, som gør klar til en tur på vandet.  Foto: Presse 

Team Danmarks direktør Peter Fabrin underskrev tirsdag den nye fireårige aftale sammen med borgme-
ster Benedikte Kiær (K). 

Anna Schmidt, Kajsa Landstrøm, Olivia Grønborg og Mellissa Johan-
sen har netop vundet Danmarksmesterskabet for kvinder i golf. Hol-
det er inde over Team Danmark-arbejdet i Helsingør. 

»  Det kommer til at 
skabe et ret unikt talent-
miljø, som der ellers i 
omfang kun er i Aarhus. 
Målet er på sigt at skabe 
atleter, som kan tage 
medaljer ved de store 
internationale mester-
skaber.

Allan Jørgensen
Elitekoordinator


