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Mødelog for Team Danmark-ansatte 
 

Område Aktivitet Mål fra støttekoncept 2017-2020 samt  
Rammeaftale med Kulturministeriet 

 
Innovation og 
eliteudvikling 

 
• Sportsmanagergruppe samt ledergruppe har den 21. og 24. november deltaget på 

uddannelsesdage i forbindelse med innovationsuddannelse i Team Danmark 

 
 

Politik, relationer, dual 
career og talentarbejde 
 

 
• Lone Hansen og Anders Voigt Tinning deltog 18. oktober i arrangement i 

Silkeborg ifm. underskrivelse af samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune. 
• Lone Hansen og Anders Voigt Tinning var 24. oktober til møde med 

Kulturministeren vedr. Talentarbejde, elitekommunesamarbejde og Dual Career.  
• Team Danmark arrangerede i samarbejde med den engelske elitesports-

organisation TASS studietur til Birmingham. Lone Hansen og Magnus Wonsyld 
deltog fra Team Danmark og der var desuden deltagere fra udvalgte 
specialforbund, elitekommuner og uddannelsespartnere. 

• Lone Hansen og Magnus Wonsyld har den 2. november underskrevet ny 
samarbejdsaftale med Viborg Kommune i Viborg 

• Knud Skadborg og Ricky Raaholt har 3. november 2017 deltaget i besigtelse af 
sportsfaciliteter i Valby Idrætspark med Københavns Kommune.  

• Magnus Wonsyld har den 4. november holdt oplæg om dual career for Parasport 
Danmarks atleter og trænere. 

• Knud Skadborg og Anders Voigt Tinning har 12. november 2017 deltaget i møde 
med Tom Halls fra Gfinity Sport, som er en af de større internationale aktører 
inden for E-sport.  

• Den 13. november var der fyraftensmøde i Team Danmark om E-sport, med 
oplæg fra Tom Halls fra Gfinity Sport samt fra Kasper Hvidt og Jordi Roig fra 
Rfresh. 

• Lone Hansen og Anders Voigt Tinning deltog 17. november i arrangement i 
Gentofte ifm. underskrivelse af samarbejdsaftale med Gentofte Kommune. 

• Team Danmark var 22. november 2017 værter for en ministerdelegation fra Ober 
Österreich, som besøgte Danmark 21. – 23. november for at studere Danmarks 
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elitesportsmodel. Programmet indebar bla. besøg på Falkonérgårdens 
Gymnasium, og hos Team Copenhagen. Der ud over besøgte delegationen 
Bagsværd Rostadion, NTC i badminton og fik fremvist elitekommune-
samarbejdet i Roskilde Kommune.  

• Knud Skadborg og Magnus Wonsyld holdt 23. november 2017 møde med Thisted 
Kommune for at drøfte deres interessetilkendegivelse mhp. elitekommune-
samarbejde med Team Danmark.  

• Magnus Wonsyld har den 25. november holdt oplæg om dual career for DBU’s 
licensklubber 

• Magnus Wonsyld har den 25. november deltaget i eliterådsmøde i Esbjerg 
Kommune 

• Knud Skadborg og Anders Voigt Tinning har 26. – 28. november 2017 deltaget i 
Play the Game konferencen i Eindhoven om integritet i elitesport.  
 

Forbundssamarbejde og -
udvikling 

• Der er afholdt arbejdsgruppe- og styregruppemøder med 22 specialforbund forud 
for indstilling til bestyrelsesmøde december 2017.  

• Lone Hansen og Lars Balle Christensen har den 20. oktober været tilstede under 
Denmark Open i Badminton i Odense. 

• Magnus Wonsyld har den 7.-8. november været til stede ved 
ishockeylandsholdenes træningssamlinger 

• Martin Elleberg Petersen var den 23. november til stede ved kåring af årets 
cykelrytter i Ballerup Cykel Arena 

 

Fagområder: 
Sportsmedicin, 
Sportspsykologi, 
Sportsfysiologi, 
Sportsernæring, 
Sportsfysioterapi, 
Konsulent/adm. 
 
 

• Fagfællesskabet fysiologi, lab og analyse holdt udviklingsseminar den 17.-18. 
november. 

• Den 27. og 28. november blev der afholdt koordinerings- og prioriteringsmøder 
mellem de forskellige fagfællesskaber og afdelingen for specialforbunds-
samarbejde og udvikling med henblik på at kvalificere masterplaner for 2018. 

• Den 28. november blev der afholdt fysioterapeutisk temadag i Idrættens Hus med 
43 sportsfysioterapeuter fra elitekommuner og forbund deltog. Emnet ”Optimal 
Loading” blev afholdt i samarbejde med Team Danmark (Connie Linnebjerg) og 
Dansk selskab for sportsfysioterapi. Nicola Philips og Phil Glasgow begge 
sportsfysioterapeuter og professorer fra UK var inviterede oplægsholdere.  
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Administration • Lone Hansen var 26. oktober til møde hos Morten Mølholm, DIF mhp. drøftelse 
af plan for kommunikation vedr. Olympiske partnerskabsaftaler. 

• Lone Hansen og Per Boldt Jørgensen havde 27. oktober besøg af Peter Reinebo 
m.fl. fra Riksidrottsforbundet i Sverige.  

• Den 7. november blev der i forbindelse med personaleseminar præsenteret 
procesplan for optimering af tværfagligt samarbejde internt i TD samt oprettelse 
af arbejdsmiljø udvalg. 

• Team Danmark afholdte 20. november Forskningsseminar hvor der var en 
præsentation af Team Danmarks Forsknings- Innovations- og Udviklingsstrategi. 
Der var 65 tilmeldte fra forbund, universitet mv.  

• Lone Hansen og Camilla Vange Mynster var 27. november til møde med DIF og 
Badminton Danmark vedr. forhandlinger omkring TV-aftale. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmernes 
møde- og 
aktivitetsdeltagelse 

• Pia Holmen deltog den 12. oktober i Forskningsudvalgsmøde. 
• Frank Jensen og Lone Hansen holdt den 13. oktober formøde forud for 

bestyrelsesmødet 23. oktober. 
• Poul Sand overværende 29. oktober håndboldlandskamp mellem Danmark og 

Frankrig i Jyske Bank Boxen. 
• Pia Holmen og Flemming Knudsen deltog 8. november i Forskningsudvalgsmøde. 
• Pia Holmen, Flemming Knudsen og Susanne Bach Bager deltog 20. november i 

Forskningsseminar hvor der var en præsentation af Team Danmarks Forsknings- 
Innovations- og Udviklingsstrategi. 

• Susanne Bach Bager var 20. november til møde i Team Danmark vedr. 
forhandlinger med Badminton Danmark omkring TV-aftale. 

• Britta Riis har 22. november deltaget i Team Danmarks møde med 
ministerdelegationen fra Ober Ôsterreich. 
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