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FREDERICIA
IDRÆTSFOND



BLIV PARTNER 
I FREDERICIA 
IDRÆTSFOND

 �FUNDAMENTET�FOR Fredericia Idrætsfond 
er støtte fra det lokale erhvervsliv eller støtte 
fra eksterne fonde. Siden fondens stiftelse i 
marts 2017 er der ydet støtte til topatleter,til 
sportstalenter og til udvalgte talentprojekter. 

 �FREDERICIA�HAR�ALTID været en by kendt 
for eliteidræt, og støtten til byens idrætsklub-
ber ligger derfor dybt i mange lokale virksom-
heders DNA.

 �FREDERICIA�IDRÆTSFOND er et supplement 
til de situationer, hvor der i overgangen fra 
talent til elite kræves en ekstra økonomisk 
indsats.

 
 ��FONDEN er således ikke en konkurent til den 

udvikling og støtte, som allerede findes mel-
lem erhvervslivet og byens idrætsklubber. 

 �IDRÆTSFONDEN�TAGER�OVER, når Frederi-
cia Eliteidræt ikke længere kan være med rent 
økonomisk, og derfor er støtte fra det lokale 
erhvervsliv afgørende for, at Fredericia Idræts-
fond kan realisere relevante støtteprojekter. 

 �SOM�PARTNER�KAN�DU gennem økonomisk 
støtte blive en del af talentudviklingen. Det er 
Fredericia Idrætsfonds mål er at opbygge et  
netværk af virksomheder, som ønsker at bi- 
drage til udvikling af talent- og eliteidrætten  
i Fredericia. 

 �DET�ER�MULIGT�FOR�VIRKSOMHEDER  
både at støtte med engangsbeløb eller en 
længerevarende støtte.  

Ønsker du information 
om støttemuligheder, 
kontaktoplysninger findes på 
www.fredericiaeliteidraet.dk



 �FREDERICIA�IDRÆTSFOND�KÆMPER for 
guld til Fredericia. Ved at støtte lokale sports-
talenter og topatleter, skal Fredericia på 
danmarkskortet og verdenskortet som en by, 
der vil sporten herunder talentudviklingen.

 �FREDERICIA�IDRÆTSFOND�VIL gennem 
et samarbejde med fonde og et lokalt 
erhvervsliv skabe et økonomisk grundlag, der 
kan understøtte klubber, sportstalenter og 
topatleters deltagelse i eliteidræt nationalt  
og internationalt. 

 �FREDERICIA�IDRÆTSFONDS�MÅL er, at 
den økonomiske støtte skal føre til, at flere 
sportstalenter får bedre økonomiske vilkår for 
at konkurrere med andre atleter nationalt og 
internationalt.

 �TALENTER�KAN�TILGÅ�fra mange forskellige 
miljøer og behøver ikke at være godkendt 
af Danmarks Idrætsforbund for at komme i 
betragtning. Der er tale om at være unik inden 
for eget felt i Danmark og/eller i udlandet.

 �FREDERICIA�IDRÆTSFOND�STØTTER samtidig 
den talentudvikling, der finder sted i lokale 
idrætsklubber og foreninger, hvor talenter og 
topatleter indgår i attraktive talentmiljøer med 
mulighed for at gøre drøm til virkelighed.

FREDERICIA 
IDRÆTSFOND
ETABLERET I MARTS 2017

VI SAMLER SPORT, 
ERHVERV OG 
UDDANNELSE I 
FREDERICIA 



FREDERICIA�IDRÆTSFOND�YDER�ØKONOMISK�STØTTE�TIL�TOPATLETER,�DER�ER�PÅ�VEJ�MOD�EN�
KARRIERE�INDEN�FOR�SPORTENS�VERDEN.

FREDERICIA�IDRÆTSFOND�YDER�ØKONOMISK�STØTTE�TIL�IDRÆTSKLUBBERNES�ARBEJDE�MED�AT�
SKABE�ATTRAKTIVE�TALENTMILJØER.��

FREDERICIA�IDRÆTSFOND�YDER�ØKONOMISK�STØTTE�TIL�UNGE�SPORTSTALENTER,�DER�ER�VED�
AT�FINDE�FODFÆSTE�I�SPORTENS�VERDEN.�DET�FREMSTÅR�TYDELIGT,�AT�DISSE�UNGE�HAR�ET�
SPORTSTALENT�OG�ET�POTENTIALE.

STØTTE TIL TOPATLETER

STØTTE TIL IDRÆTSKLUBBER

STØTTE TIL UNGE 
SPORTSTALENTER

ORIENTÉR�DIG�OM�FREDERICIA�IDRÆTSFOND,�
KRITERIER,�ANSØGNINGSFRISTER�M.M.�PÅ�
FREDERICIAELITEIDRAET.DK

Fredericia KF er et fodboldfællesskab for piger, som er blevet støttet af fonden.


