
 

 
Procedure – ansøgning om Team Danmark uddannelsesstøtte til videregående uddannelser 

 
Team Danmark uddannelsesstøtte (TDU) 
 
Atleter har mulighed for at forlænge sin videregående uddannelse. Team Danmark kan bevilge 
uddannelsesstøtte svarende til SU, såfremt forlængelsen skyldes deltagelse i Team Danmark-støttede 
aktiviteter. 
 
TDU er forbeholdt atleter, der optræder på en bruttogruppeliste i Team Danmark. Der vil primært 
være tale om Verdensklasseatleter og udvalgte Eliteatleter. TDU kan bevilges, når det kan konstateres, 
at SU ikke rækker til færdiggørelse af den valgte uddannelse. Staten dækker normalt, hvad der svarer 
til en bachelor (tre år) og en kandidat (to år) og derudover et enkelt år – altså seks år eller 70 klip i alt.  
 
Den øvre ramme for TDU er i udgangspunktet 6 måneder på en bacheloruddannelse og 12 måneder på 
en kandidatuddannelse. Team Danmark vil som udgangspunkt også forvente, at atleten gennemfører 
minimum 15 ects point per semester, hvor til der skal bevilges TDU.  
 
TDU kan blive bevilget tidligt i uddannelsesforløbet. Støtten kan imidlertid først blive udbetalt, når 
atleten ikke længere opfylder reglerne for at få udbetalt SU. Forlængelsen skal som udgangspunkt 
være aftalt mellem atlet, forbund og Team Danmark på forhånd.  
 
Ansøgningsprocedure  
Konkret skal atleten - i samarbejde med sportschef/landstræner og studiested - udarbejde et forslag til 
en forlænget studieplan. Forbundet skal indstille ansøgningen til Team Danmarks konsulent for Dual 
Career Magnus Wonsyld mawo@teamdanmark.dk. Ansøgningen drøftes i Arbejdsgruppen 
(sportschef/Team Danmark konsulent) som – i samarbejde med konsulenten for Dual Career – 
kvalitetssikrer den samlede plan og samtidig skaber overblik over, hvor mange måneders TDU 
forbundet skal ansøge om. Behandlingen af ansøgningen tager udgangspunkt i atletens konkrete 
behov. Træningsmængde, sportsligt niveau, rejser, studie og privatøkonomi indgår i betragtningen.  
Arbejdsgruppen indstiller ansøgningen til konsulenten for Dual Career, som har kompetencen til at 
bevilge.  
 
Det er en forudsætning, at atleten er studieaktiv for at få udbetalt TDU og Team Danmark giver kun 
støtte til gennemførsel af én videregående uddannelse. Det er endvidere en forudsætning, at atleten på 
udbetalingstidspunktet opfylder SU-styrelsens krav for udbetaling af SU, og herunder ikke har indtægt, 
som overstiger SU-styrelsens indtægtsloft.  
 
En ansøgning om supplerende SU skal indeholde:  

 SU/Klippekortsoversigt – fra atletens egen SU-side  

 Plan for studiet fra start til forventet afslutning  

 Fag, SU-klip, TDU-klip og ECTS pr. semester/modul  

 Eventuelle orlovsperioder  

 Sportslige og studiemæssige årsager til forlængelsen  

 Oversigt over andre færdiggjorte eller påbegyndte videregående uddannelser og SU-klip brugt 
i den forbindelse  

 Antal TDU-klip der søges om?  

 Hvornår er der brug for, at TDU kommer til udbetaling?  
 
TDU og skat  
TDU fra Team Danmark er en sportsindtægt, der skal beskattes. Der kan læses mere om de skattemæssige 

forhold i SKAT og Sport: http://www.e-pages.dk/teamdanmark/122/ 
 

 

 

 


