
Bestyrelsesmøde den 11.12.2017    
Sportsmanager: Lars Balle Christensen 

Bueskydning Danmark (BUDA) 
01.01 2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 
- Disciplinanalyse og støttekategori  

• På baggrund af disciplinanalysen er BUDA indplaceret som Eliteforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2018 er år 2 i den 2-årige periode for BUDA 
 

• BUDA skal i 2018 indfri minimum en af de opstillede målsætninger i recurve for at 
samarbejdet kan fortsætte i 2019. 

 
- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at BUDA bevilges i alt kr. 800.590 til det fælles elitebudget for perioden 
01.01.2018 – 31.12.2018; 

• BUDA er tidligere bevilget kr. 610.000 fra Salling Fondene donationen til 
talentudviklingsprojekt i 2018 (Er også bevilget i 2019 og 2020). 
 

- Øvrig støtte 
• BUDA fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 206 timer. Der er 

endnu ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 
vil fremgå af den endeligt godkendte masterplan. 
 

2. Sidste periodes støtte; 
• BUDA modtog i 2017 samlet støtte på kr. 1.448.833 
• kr. 848.419 til det fælles elitebudget 
• kr. 600.414 fra Salling Fondene donationen (til talentudviklingsprojekt) 
• BUDA fik i 2017 bevilliget ekspert support i Masterplan 2017 svarende til 206 timer. 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o Recurve – EM individuelt dame – Målsætning: 1. plads – Acceptabelt: top 3 
o Recurve – EM hold dame – Målsætning: top 4 – Acceptabelt: top 8 
o Recurve – EM hold mix – Målsætning: top 3 – Acceptabelt: top 8 
o Compound – EM individuelt herre – Målsætning: top 3 – Acceptabelt: top 8 
o Compound – EM hold herre – Målsætning: top 3 – Acceptabelt: top 8 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Styrke trænings- og konkurrencemiljøet  
o Opbygge nationalt landsholdscenter i Danmark 
o Dame recurvehold mod OL2020 
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4. Atlet-indplaceringer 
Verdensklasse-atlet: 1 (Stephan Hansen – Compound) 
Elite-atleter: 1  
Bruttogruppe-atleter: 3  
 

5. Økonomi 
• Omsætning i BUDA i 2016: kr. 5.500.000 
• BUDA’s egenkapital: kr. 2.100.000 
• Det fælles elitebudget for 2018 er på i alt kr. 1.664.074  
• BUDA’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 863.485 og Team Danmarks andel 

udgør kr. 800.590. 
• 28 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark. 
 

6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• BUDA har i 2017 opfyldt få af de sportslige resultatmål. 
• BUDA har i 2017 opfyldt de fleste af de acceptable målsætninger.  
• 1 ud af 3 resultatmålsætninger er opfyldt og 1 resultat er inden for de acceptable 

målsætninger. 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er, at 

flere af skytterne var ramt af sygdom under VM. 
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 
• BUDA har i særlig grad lykkedes en geografisk screening i forhold til hvilke klubber der 

har potentiale til at blive nye talentcentre i fremtiden med henblik på udvikling af elite 
og talentudviklingsmiljøer.  

• BUDA er lykkedes med at få skabt et formelt forum for deres talenttrænerteam, som 
består af trænere involveret i forbundets talentudviklingsarbejde. Talenttrænerteamet er 
et forum, hvor der skabes sammenhæng i talentindsatsen, og hvor der kan foregå videns- 
og erfaringsdeling. 
 

• BUDA har endnu ikke igangsat udviklingsmålet vedrørende kompetenceudvikling af 
landstræneren pga. skiftende sportschefer. 

 
7. Forbundets kommentarer 

BUDA har ingen kommentarer og tilslutter sig indstillingens indhold.  
 

 



Bestyrelsesmøde den 11.12.2017    
Sportsmanager: Hanne Pedersen 

Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DBwF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020  

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede Masterplan  

• 2018 er andet år i en 2-årig periode for DBwF 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 

• Det indstilles at DBwF bevilges i alt kr. 1.470.760 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018; 
• kr. 1.340.760 til det fælles elitebudget 
• kr.    130.000 fra Salling Fondene donationen: - Specto videosystem: kr. 130.000 

 
-Øvrig støtte  

• DBwF fik i 2017 bevilget ekspertsupport svarende til 220 timer. Der er endnu ikke tildelt 
ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå af den 
endeligt godkendte masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte; 
• DBwF modtog i 2017 samlet støtte på kr. 1.360.000 
• DBwF fik i 2017 bevilliget ekspert support i Masterplan 2017 svarende til 220 timer.  
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
-Målbeskrivelser for 2018 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Team, EM damer 2018: Målsætning, medalje – Acceptabelt, top 8 
o Øvrige discipliner, EM damer2018: Målsætning, 2 medaljer – Acceptabel, 2 top 8 

placeringer 
o Team, VM herrer 2018: Målsætning, bronze – Acceptabelt, top 8 
o Øvrige discipliner, VM herrer 2018: Målsætning, 1- 2 medaljer – Acceptabelt, 2 top 

8 placeringer 
 

• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er:  

o Sportspsykologisk kulturforandringsprojekt vedrørende atleter og klubber 
o Kompetenceudvikling af trænerne i forandringsledelse 
o Udvikling af samarbejde med klubberne med fokus på blandt andet 

træningsdagbøger, videosystem og fysiske tests 
o Afprøvning af ny teknologi i form af ´Brain Training System´ og ´Kinematik´ 

(måling af bowler og bowlerkuglens adfærd) 
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4. Atlet-indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter: 3 - Carsten W. Hansen, Thomas Larsen og Jesper Agerbo 
• Elite-atleter: 5  
• Bruttogruppeatleter: 10  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i forbund i 2016: Kr. 6.150.453 
• DBwFs egenkapital: Pr. 31.12.2015 kr. -836.129 og pr. 31.12.2016: + kr. 24.001 
• Det fælles elitebudget for 2018 incl. Salling Fondene donation er på i alt kr. 2.581.519  
• DBwFs andel i det fælles elitebudget udgør kr. 1.110.759 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 1.470.760  
• 19,55% af DBwFs samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål:  
• DBwF har i 2017 opfyldt 2 ud af 4 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o VM, team herrer, bronzemedalje 
o VM, single kvinder, sølvmedalje  

• DBwF har i 2017 i høj grad opfyldt de acceptable målsætninger ved følgende præstationer: 
o VM, All Event damer, nr. 4, Trio damer, nr. 5  
o VM, All Event herrer, nr. 8, Single herre, nr. 5, Trio herre nr. 6, Double mænd, nr. 9 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er: 
o Masters for kvinder og herrer spilles efter udsendelse af materiale til Team 

Danmarks bestyrelse 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017:  
• DBwF har i særlig grad lykkedes fordi: 

o DBwF har med succes revurderet og optimeret talentkonceptet ved etablering af et 
nyt center setup med 3 talentcentre og 8 udviklingscentre.  

o Der er etableret et tættære samarbejde mellem klubtrænerne og cheflandstrænerne/ 
talentchefen ved blandt andet oftere klubbesøg 

o På alle talent- og udviklingscentre undervises der ud fra Bowlingens ATK 
o Undervisningsmaterialet til bowlingskoler 1+2+3, samt Træneruddannelser 1+2 er 

udarbejdet efter bowlingens ATK 
 

• DBwF har ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Kompetenceudvikling ´Bowlingspecifik ”USBC GOLD” uddannelse´ for 

cheflandstræner, fordi timingen har vist sig værende for optimistisk. Forventes 
gennemført i 2018. 

 
7. Forbundets kommentarer 
    Forbundet har ingen yderligere kommentarer. 
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Sportsmanager: Jesper Starcke 

Danmarks Brydeforbund (DB) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan. 

• På baggrund af disciplinanalysen er DB indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan med udløb 31.12.2018. 

• 2018 er år 2 i den 2-årige periode for DB. 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles at DB bevilges i alt kr. 608.000 til det fælles elitebudget for perioden 

01.01.2018 – 31.12.2018. 
 

- Øvrig støtte 
• DB fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 230 timer. Der er endnu ikke 

tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå af den 
endeligt godkendte masterplan. 
 

2. Sidste periodes støtte:  
• DB modtag i 2017 samlet støtte på kr. 600.500.  
• DB fik i 2017 bevilliget ekspert support i masterplan 2017 svarende til 230 timer.  
 

3. Resumé af Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018. 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Landsholdet – EM – Målsætning: medalje + top 6 – Acceptabelt: Top 6 + top 8. 
o Landsholdet – VM – Målsætning: Medalje + top 8 – Acceptabelt: top 6 + top 8. 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Nyt Konkurrence setup. Pr.1. januar 2018 indføres en ny stævnestruktur, samt nye 

vægtklasser. Via en tværfaglig ekspertindsats redefineres trænings og konkurrence 
setup i forhold til vægtregulering, væsketab, kost & restitution. 

o Internationalt træningsmiljø. 
o Opkvalificering af den daglige træning i klubberne. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 3 
Bruttogruppe-atleter 20 
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5. Økonomi 

• Omsætning i DB i 2016: kr. 3.100.658. 
• DB’s egenkapital: kr. 557.744. 
• Det fælles elitebudget for 2018 udgør i alt kr. 1.271.500. 
• DB’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 663.500 og Team Danmarks andel udgør kr. 

608.000. 
• 36 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark. 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• Danmarks Brydeforbund har i 2017 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål. 
• Danmarks Brydeforbund at i 2017 opfyldt en af de acceptable målsætninger. 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er at 

forbundet opnåede en 11. plads til VM.  
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 
• Danmarks Brydeforbund har i særlig grad lykkedes med at udvikle et internationalt 

træningsmiljø som tiltrækker mange stærke nationer.  
• Danmarks Brydeforbund har ikke igangsat følgende udviklingsmål, ”Relevant 

kompetenceudvikling”, da det planlagte forløb for landstrænere blev udskudt og forbundet 
ikke har prioriteret det for sportschefen.  
 

7. Forbundets kommentarer 
Forbundet har pr. mail meddelt at der ikke er kommentar til indstillingen.  
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Danmarks Ishockey Union (DIU) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er Danmarks Ishockey Union indplaceret som Eliteforbund 
i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020  

• Samarbejdet forankres fortsat i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2018 er andet år i den 2-årige periode for DIU  
 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DIU bevilges i alt kr. 5.440.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 
• Kr. 5.190.000 til det fælles elitebudget 
• Kr. 250.000 fra Salling Fondene donationen 

o Optimering af VM-forberedelser: kr. 250.000 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DIU modtog i 2017 samlet støtte på kr. 5.390.000 til det fælles elitebudget 
 

• DIU fik i 2017 bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 345 timer. Der er 
endnu ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil 
fremgå af den endeligt godkendte masterplan. 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Seniorlandsholdet – VM 2018 - Målsætning: Kvartfinale – Acceptabelt: Top 12 
o U20 landsholdet – VM 2017 -  Målsætning: Kvartfinale – Acceptabelt: Forblive i Top 

div. 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Forbedring af landsholds- og ligaspillernes fysiske kapacitet 
o Opfølgning på atleternes uddannelsesplaner 
o Yderligere implementering af ’værdisæt for talentudvikling’ og ATK-konceptet  
o Optimering af herrelandsholdets offensive spil gennem spilanalyse 
o Ansættelse af en assisterende landstræner for herrelandsholdet  
o Forbedre herrelandsholdets restitution gennem et søvn- og hvilekoncept 

 
 

4. Atlet-indplaceringer 
Elite-atleter: 40 - Seniorlandshold 
Bruttogruppeatleter: 80 - U-20- og U-18-landshold 
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5. Økonomi 

• Omsætning i DIU: ca. kr. 31.000.000 
• DIU’s egenkapital: kr. 2.100.000 
• Det fælles elitebudget for 2018 inkl. Salling Fondene Donationen er på i alt kr. 13.500.000 
• DIU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 8.060.000,- (60%) og Team Danmarks andel 

udgør kr. 5.440.000 (40%) 
• 43% af DIU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017:   
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DIU har 2017 opfyldt 1 af 3 sportslige resultatmål med én 5.plads ved U-20 VM 
• DIU har i 2017 opfyldt 1 ud af 3 acceptable målsætninger med én 12. plads til senior VM 
• DIU har i 2017 ikke opfyldt det sportslige resultatmål med én 13. plads til U-18 VM 

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 

• DIU har i særlig grad lykkedes med:  
o Fysisk performance monitorering af U-20 landsholdet 
o Præstationsanalyse af offensivt spil på A- og U-20 landsholdet 
o Kompetenceudvikling af landstrænere 
o Styrkelse af den sportslige organisation ved ansættelse af en sportschef 
o Styrkelse af samarbejdet med kraftcentre og elitekommuner 
o Udvikling og gennemførsel af nye træneruddannelsesforløb  

 
• DIU har kun delvist igangsat følgende udviklingsmål:  

o Fysisk testning af isliga-spillere pga. kalenderudfordringer i forbindelse med den nye 
turneringsstruktur 

o Analyse af landsholdsspillernes uddannelsessituation pga. økonomiske begrænsninger 
 

6. Forbundets kommentarer 
DIU finder det korrekt, at resultatmålene fremadrettet er fokuseret på seniorlandsholdet og U20 
landsholdets VM-resultater 
DIU er meget enige i de udvalgte udviklingsmål og opfølgningen af disse 
DIU finder det overordentligt vigtigt, at den økonomiske støtte fra TD fastholdes med nærværende 
indstilling på kr. 5.440.000 kr. for 2018. Et år hvor Danmark som bekendt er værter for VM i maj 
måned 
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Danmarks Motor Union (DMU) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 
- Disciplinanalyse og støttekategori  

• På baggrund af disciplinanalysen er DMU med disciplinerne speedway og motocross 
indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er andet år i den 2-årige periode for DMU 
 
• Speedway skal i 2018 indfri minimum en af de opstillede målsætninger for speedway, 

hvis samarbejdet omkring speedway skal fortsætte i 2019. 
 
 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 
• Det indstilles at DMU bevilges i alt kr.1.050.000 for perioden 01.01.2018 – 

31.12.2018; 
• kr. 1.000.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen 

-  Vintertræningslejr for speedway 
 

- Øvrig støtte 
• DMU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 120 timer. Der er endnu 

ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil 
fremgå af den endeligt godkendte masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte; 

• DMU modtog i 2017 samlet støtte på kr. 1.025.000; 
• DMU fik i 2017 bevilliget ekspert support i Masterplan 2017 svarende til 120 timer. 
 

3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o Speedway - VM for hold – Målsætning: 1. plads – Acceptabelt: top 3 
o Speedway – Grand Prix – Målsætning: minimum 1 kører i top 5 – Acceptabelt: top 8  
o Motocross – VM MX2 – Målsætning: top 3 – Acceptabelt: top 5 
o Motocross – VM for hold – Målsætning: top 8 – Acceptabelt: top 10 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Samarbejde med Haderslev kommune vedr. etablering af et nationalt træningscenter 

i Vojens med fokus på speedway, men også med motocross på sigt.  
o Øget fokus på videns baserede beslutninger – Bl.a. brug af den nyudviklede start-

analyzer til udvikling af ny og forbedret startprocedure i speedway. 
o Styrkelse af træningsmiljøerne og talentudviklingen i klubberne med udgangspunkt i 

implementering af DMU’s ATK koncept. 
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4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atlet: 1 (Thomas Kjer Olsen)  
Elite-atleter: 4 
Bruttogruppe-atleter: 12 
 

5. Økonomi 
• Omsætning i DMU i 2016: kr. 16.000.000 
• DMU’s egenkapital: kr. 3.600.000 
• Det fælles elitebudget for 2018 incl. Salling Fondene donation udgør i alt kr. 2.750.000 
• DMU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 1.700.000 og Team Danmarks andel 

udgør kr. 1.050.000  
• 25 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark. 
 

6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DMU har i 2017 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål ved følgende præstationer:  
o Speedway – VM for hold 
o Speedway – Grand Prix (2 atleter)   
o Speedway – Grand Prix Challenge (4 atleter) 

• DMU har i 2017 opfyldt ingen af de acceptable målsætninger: 
o Speedway – VM for hold 
o Speedway – Grand Prix (3 atleter) 
o Speedway – Grand Prix Challenge (4 atleter) 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er at 
flere af rytterne har været skadet på vigtige tidspunkter af sæsonen. 

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 

• DMU har i særlig grad lykkedes med at finde et sted for et nationalt træningscenter for 
speedway idet der er indgået aftale med Haderslev Elite omkring et nationalt 
træningscenter i Vojens.  Her kan DMU træne når de ønsker det, uden skelen til 
miljørestriktioner.  

• DMU har i særlig grad lykkedes med deres talentudvikling via et øget fokus og brug af 
DMU’s ATK koncept i klubberne. 2017 har været et fantastisk år for ungdomskørerne, 
hvilket betyder at fremtidsudsigterne er meget positive for begge discipliner (Speedway 
og Motocross). 
 

• DMU har kun delvist igangsat udviklingsmålet vedr. brug af ny teknologi (start-analyzer 
i speedway) på grund af manglende tid. 

 
 

7. Forbundets kommentarer 
Danmarks Motor Union tilslutter sig indstillingen og ser frem til et fortsat godt samarbejde. 
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Sportsmanager: Hanne Pedersen 

Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalyser er DS indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020, Amatør Latin, Amatør Standard, Amatør 10 dans og Professionel 
Standard 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er år 2 i den 2-årige periode for DS 
 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles at DS bevilges i alt kr. 1.256.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018; 
• kr. 1.256.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 0 fra Salling Fondene donationen 

 
-Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 10.000 til: 
o Facilitetsleje til træning i Aarhus kr. 5.000 
o Facilitetsleje til styrketræning i Aarhus: kr. 5.000 

• DS fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 240 timer. Der er endnu ikke 
tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå af den 
endeligt godkendte masterplan.  

 
- Begrundelse for eventuel afvigelse mellem ansøgt støtte og indstillet støtte 

• DS har måtte nedjustere deres tilskud til det fælles elitebudget i 2018 grundet blandt andet 
mindre tilskud fra DIF. DS foreslog på styregruppemødet, at TD fastholder deres 
støtteniveau fra 2017 mens DS nedjustere deres. Administrationen ønsker at nedjustere 
støtten til DS så den til svarer nedjusteringen hos DS, således at TD i 2018 støtter med kr. 
1.256.000 mod foreslået kr. 1.310.000. 

 
2. Sidste periodes støtte: 

• DS modtog i 2017 kr. 1.310.000 til det fælles elitebudget 
• DS fik i 2017 bevilliget ekspert support i Masterplan 2017 svarende til 240 timer 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Nikolaj Lund og Martha Kocik, VM Amatør 10 dans, målsætning: medaljer, 

Acceptabelt: Top 6 
o Nikolaj Lund og Martha Kocik, EM Amatør 10 dans, målsætning: medaljer, 

Acceptabelt: Top 6 
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o Umberto Gaudino og Louise Heise, VM Amatør Latin, målsætning: nr. 5-6, 
Acceptabelt: Top 8 

o Umberto Gaudino og Louise Heise, EM Amatør Latin, målsætning: nr. 6-7, 
Acceptabelt: Top 8 

o Bjørn Bitsch og Ashli Williamson, VM Professionel Standard, målsætning: 
medaljer, Acceptabelt: Top 5 

o Bjørn Bitsch og Ashli Williamson, EM Professionel Standard, målsætning: medaljer, 
Acceptabelt: Top 5 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Større træner og coach deltagelse ved dansesamlinger og Team Danmark 

ekspertsamlinger og tests  
o Fortsat implementering af ATK  
o Skolesamarbejde i Elitekommuner om Talentspiring  

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 4 - Bjørn Bitsch og Ashli Williamson (PD standard) og Nikolaj Lund og 
Marta Kocik (10 dans) 
Elite-atleter: 8 
Bruttogruppe-atleter: 18 

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DS i 2016: kr. 2.288.806 
• DS’s egenkapital: kr. 1.2 mio. 
• Det fælles elitebudget for 2018 er på i alt kr. 2.186.000 
• DS’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 930.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.256.000 
• 26 % del af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• DS har i 2017 opfyldt få af de sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o EM, Amatør 10 dans, sølvmedalje 
o VM, Amatør 10 dans, nr. 5 

• DS har i 2017 opfyldt 2 ud af de 12 acceptable målsætninger.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er: 

o 3 ud af 12 resultatmål er ikke indfriet på grund af manglende 
konkurrencedeltagelser, da Emanuel Valeri og Tania Kehlet, Professionel Standard 
har stoppet karrieren pr. 1. januar 2017 og Amatør Standardpar Bjørn Bitsch og 
Ashli Williamson har valgt at overgå til Professionel Division i september 2017.  

o Generationsskifte på det danske hold, set i lyset af hvilke udenlandske par som 
vælger at stoppe eller overgå til Professionel Division. 
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- Status på forbundets udviklingsmål for 2017: 
• DS har i særlig grad lykkedes med:  

o Fastholdelse af de bedste talenter fra Kraftcenter til Elitecenter 
o Tættere samarbejde med coaches og trænere om atleterne ved EM og VM 
o Fortsat kompetenceudvikling af sportschefen via Team Danmarks 

Sportschefuddannelse 
 

• DS har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål:  
o Indsatsområderne vedrørende ATK implementering og analyse af muligheder for 

yderligere samarbejde med Elitekommuner er ikke indfriet grundet udskiftning af 
EU formand og forbundsformand 

o Tættere samarbejde med coaches og trænere om atleterne ved deltagelse i samlinger 
er kun realiseret i begrænset omfang grundet manglende økonomi 
 

 
7. Forbundets kommentarer 

DS har ingen kommentarer eller indvendinger til denne indstilling. 
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Dansk Atletik Forbund (DAF) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DAF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er år 2 i en 2-årig periode for DAF 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles, at DAF bevilges i alt kr. 2.000.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018  
• Kr. 2.000.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 0 fra Salling Fondene donationen  

 
• DAF er bevilget kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen til direkte støtte i 2018 (Er også 

bevilget i 2019 og 2020). DAF er bevilget 200.000 i 2017 til internationalt trænernetværk, 
denne bevilling er også indstillet til samme beløb i 2019 og 2020.  DAF er bevilget kr. 
500.000,- i 2017 til beskrivelse og udvikling af elite setup herunder ansættelse i 2018 
(bevilges også i 2019 og 2020) 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 90.000 til leje af Marselisborg hallen, Århus 
Stadion og foyeren i Ceres arena. 

• DAF fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 275 timer. Der er endnu 
ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå 
af den endeligt godkendte masterplan.  

 
2. Sidste periodes støtte 

• DAF modtog i 2017 samlet støtte på kr. 2.890.000 
• Kr. 2.000.000 i det fælles elitebudget 
• kr. 90.000 i facilitetsstøtte 
• Kr. 500.000 fra Salling Fondene donationen  

- Direkte støtte kr.100.000 
- Internationalt trænernetværk kr. 200.000 
- Beskrivelse og udvikling af elite setup herunder ansættelse af elitechef kr. 500.000 

 
• Team Danmark finansierede derudover 90.000 i facilitetsstøtte til leje af Marselisborghallen, 

leje af baner med lys på stadion og adgang til træning i foyeren i Ceres Arena  
• DAF fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 275 timer  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 
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• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o EM 2018. Målsætning 1 medalje og 2 top 8/12 (finaleplads). Acceptabel målsætning: 

2 top 8/12 (finaleplads) og 2 top 16. placering 
 

• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er: (3-6 vigtigste i kort udgave) 

o Internationalt samarbejde - At udarbejde detaljere udviklingsplan i 2018 for teknisk 
discipliner og sætter fast rammer for samarbejder fra 2018-2020. 

o At udarbejde udviklingsplan; og herunder uddanne udpegede relevante trænere fra 
ATK-TC- og EKC-regi med IAAF uddannelse som academy coach som slutmål. 

o At udarbejde udviklingsplan for udpegede personlige trænere for TD bruttogruppe 
aktive og derigennem uddanne disse via EA/IAAF kurser og uddannelse. 

o Etablering af 4 Løbe-talentcentre i elitekommuner 
o Optimering af det daglige træningsmiljø 
o Etablering af en elitekultur frem mod fælles sportslige mål 

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 9 
Bruttogruppe-atleter: 13 

 
5. Økonomi 

• Omsætningen i DAF i 2016: kr. 18.180.000 
• Forventet omsætning i DAF 2018: kr. 42.000.000 
• DAF egenkapital pr. 31/12-16: kr. 730.000 
• Elitebudget: Det fælles elitebudget for 2018 incl. Salling Fondene donationen udgør i alt kr. 

5.263.000  
• DAF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 3.163.000  
• Team Danmarks andel udgør kr. 2.100.000 
• 29 % af DAF’s samlede budget (beregnet på 2016 omsætning) går til det fælles elitebudget 

med Team Danmark  
 

6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 
 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• DAF har i 2017 opfyldt 1 af 2 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o 4 VM deltagere Abdi Hakin Ulad blev nummer 13 som den bedst placerede af 
bruttogruppedeltagerne.  

• DAF har i 2017 ikke opfyldt den resterende acceptable målsætning om finaleplads til Sara 
Slott Petersen, der slutter med 9. bedste tid.  

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er, at 
Sara Slott Petersen ved VM fejltimer hendes semifinale løb, så hun er nødsaget til at 
gennemføre løbet med det forkerte ben over alle hækkene og slutter med dette løb som 
nummer 9. 
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- Status på forbundets udviklingsmål for 2017: 
• DAF har i særlig grad lykkedes med:  

o at udarbejde udviklingsplan; og herunder uddanne udpegede relevante trænere fra 
ATK-TC- og EKC-regi med IAAF uddannelse med academy coach som slutmål. Her 
er DAF allerede langt i de beskrevne handlinger.  

o Etablering af 5 Løbe-TC i elitekommuner, da forbundet har ansat tovholder på 
projektet, og er i god dialog med Skive og Kolding kommune samt klubber om 
etablering af centre der.  

o At udarbejde udviklingsplan i 2017 for tekniske discipliner og sætte fast rammer for 
samarbejdet fra 2018-2020. Da de har god dialog med svenske, tyske og polske 
trænere, som der forventes endelig afklaring med i løbet af oktober eller november. 

o Kulturudvikling - Ambition og commitment i talent- og elitearbejdet. Arbejdet er sat 
i gang og tovholder til projektet i DAF er udpeget. 

o Optimere daglige træningsmiljø. Her er der god proces i handlingerne, især kan 
nævnes at EKC-V er i gang med udbygningen af Marselisborghallen, fysisk opstart 
af byggeriet forventes i sommeren 2018. 

• DAF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 
o  Det vurderes, at progressionen er godt i gang i alle målsætningerne. 

 
7. Forbundets kommentarer 
DAF har den 23/11-2017 skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
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Dansk Automobil Sports Union (DASU) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DASU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er år 2 i en 2-årig periode for DASU 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles, at DASU bevilges i alt kr. 900.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018  
• Kr. 800.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen til projektet Racing for Denmark  

 
- Øvrig støtte 

• Ingen øvrig støtte 
• DASU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 0 timer. Der er endnu ikke 

tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå af den 
endeligt godkendte masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DASU modtog i 2017 samlet støtte på kr. 800.000 
• Kr. 800.000 i det fælles elitebudget 

 
• DASU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 0 timer  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o VM Formel 1, Kevin Magnussen. Målsætning top 8 – acceptabelt top 10 
o World Endurance championships (incl. Le Mans) og US GT championships. 

Målsætning top 3 – acceptabelt top 5. 
o Formel Renault 2.0, Christian Lundgaard. Målsætning top 3 mesterskab – 

acceptabelt top 6 mesterskab 
o GT og Sportsvogne. Målsætning top 3 i klasse – acceptabelt top 5 i klasse 
o EM Formel 2/EM formel 3/Formel 4. Målsætning top 3 – acceptabelt top 5. 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Efteruddannelse sportschef 
o Efteruddannelse fysisk træner. 
o Racing for Denmark  
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o Fremme brug af simulatorer. 
o Indkøring fremtidig projektansvarlig Niveau 3 Dennis Wounlund 

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 5 (Kevin Magnussen, Michael Christensen, Nicki Thiim, Marco 
Sørensen, Jan Magnussen) 
Elite-atleter: 11 (forventet) 
Bruttogruppe-atleter: 10 (forventet)  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DASU forbund i 2016: kr. 9.800.000 
• Forventet omsætning i DASU 2018: kr. 10.000.000 
• DASU. Egenkapital pr. 30.9-16: kr. 3.800.000 
• Elitebudget: Det fælles elitebudget for 2018 inkl. Salling Fondene donationen udgør i alt kr. 

1.800.000 
• DASU andel i det fælles elitebudget udgør kr. 900.000  
• Team Danmarks andel udgør kr. 900.000  
• 18% af DASU samlede budget udgøres af det fælles elitebudget med Team Danmark 

(baseret på 2016) 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• DASU har opfyldt alle af de sportslige resultatmål for verdensklasse atleter og eliteatleter i 

2017.  
• DASU har opfyldt ingen af de acceptable målsætninger for bruttogruppeatleterne i 2017 – 

sæsonen er dog endnu ikke helt afsluttet.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er at: 

o Jan Magnussen har vundet mesterskabet i USA’s højeste GT mesterskab. 
o Marco Sørensen/Nicki Thiim har vundet sejr i tyske afdeling af VM i GT pro 

klassen.  
o Michael Christensen vundet sejr i Daytona 24 timer.  
o Blandt eliteatleter har Christina Nielsen vundet den samlede sejr i GT D (USA’s 

næsthøjeste GT mesterskab), samt har stortalentet Christian Lundgaard vundet NEZ 
Formula 4 Championship.  

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 
• DASU har i særlig grad lykkedes med:  

o Forlængede uddannelsesforløb ved mesterlære. Her er forsøgsprojektet udarbejdet og 
igangsat 

o Sportschef deltaget på 3 af 5 moduler sportschefuddannelse. 
o Fremme brug af simulatorer, der kan nedsætte omkostninger. Dette er igangsat 

oktober 2017 via ny samarbejdsaftale med Massive Motorsport.  
o Udarbejde modeller for nye sponsor- og samarbejdsaftaler, da projektet Racing for 

Denmark er igangsat og sponsoraftale med Rapido Travel er igangsat. Sponsoraftale 
Dansk Metal forlænget 2 år (2017 – 18). 
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o Indføre Formel 4 i Danmark. Sker i samarbejde med promoter, der kunne dog ikke 
findes støtte fra FIA til et støtteprogram.  

o Understøtte projekt Dansk Super Kart. Udviklingsmålet er opnået. Eliteudvalget 
fortsat involveret som del af styregruppe. 

• DASU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Undersøge muligheden for oprettelse af kraftcenter. Efter en nærmere analyse af 

muligheden for etablering af DASU Kraftcenter i Haderslev Elite er det besluttet at 
henlægge arbejdet indtil videre.  

 
7. Forbundets kommentarer 
DASU har den 15/11-2017 skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til 
indstillingen. 
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Dansk Bordtennis Union (DBTU)  
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DBTU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er år 2 i en 2-årig periode for DBTU 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles, at DBTU bevilges i alt kr. 570.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018  
• Kr. 505.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 65.000 fra Salling Fondene donationen:  

o Kr. 25.000 i støtte til Dartfish TV og medrejsende ekspert til turnering (kr. 10.000 af 
disse fortsætter i 2019 og 2020) 

o Kr. 40.000 i støtte til ekstra trænerhjælp til trænings setup for Jonathan Groth 
(fortsætter i 2019 og 2020) 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 65.000 i tilskud til halleje af DBTU’s bordtennis 
hal  

• DBTU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 58 timer. Der er endnu 
ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå 
af den endeligt godkendte masterplan. 
 

2. Sidste periodes støtte 
• DBTU modtog i 2017 samlet støtte på kr. 563.525 
• Kr. 502.000 i det fælles elitebudget 
• Team Danmark finansierede kr. 61.525 til halleje af DBTU bordtennis hal. 
• DBTU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 58 timer  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o EM 2018 individuelt: Jonathan Groth resultatmål: medalje. acceptabelt mål: top 8 
o EM 2018 Double: Jonathan Groth – Patrick Franziska (GER) resultatmål: medalje. 

acceptabelt: top 8 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Videreudvikle brugen af Dartfish og gøre Dartfish lettere tilgængeligt via Dartfish tv 

app.  
o Udarbejdelse af kompetenceplaner for de sportslige ansatte 
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o At fortsætte og færdiggøre processen omkring uddannelse af elitetrænere 
o Forbedre belægningerne for DBTU landsholdspillere gennem projekt med DTU og 

Team Danmark.  
o Implementering af ny elitestrategi.  

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 2 
Bruttogruppe-atleter: 5 

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DBTU i 2016: kr. 5.208.927  
• DBTU. Egenkapital pr. 31/12-16: kr. 474.874  
• Elitebudget: Det fælles elitebudget for 2018 incl. Salling Fondene donationen er på i alt kr. 

1.197.917 
• DBTU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 627.917  
• Team Danmarks andel udgør kr. 570.000 
• 23 % af DBTU’s samlede budget udgøres af det fælles elitebudget med Team Danmark 

(baseret på 2016) 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• DBTU har i 2017 opfyldt 0 af de 2 sportslige resultatmål. 
• DBTU har i 2017 opfyldt alle af de acceptable målsætninger ved følgende præstationer:  

o Jonathan Groth VM single top 32 
o Jonathan Groth VM Double top 16  

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er, at 
Jonathan Groth i single til VM når 16. dels finalen, hvor han taber til verdensranglistens 
nuværende nummer 9. I double når han sammen med sin tyske makker Patrick Franziska 8. 
dels finalen, og opfylder derved den acceptable målsætning.  

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 
• DBTU har i særlig grad lykkedes med: 

o At få igangsat proces med udvikling af elitetræneruddannelsen og at få kontaktet 
trænere med henblik på at færdigøre diplomtræneruddannelse. Er allerede langt i 
processen, resultat kan dog først ses om mange år. 

o At få dygtigere trænere samt se på muligheden for at skabe bedre rammer i de 
klubber, som varetager elitekommunernes træning. Er allerede langt i processen 
omkring dette punkt.  

o At få nedskrevet en elitestrategi, der er i naturlig forlængelse af DBTU’s 
talentudviklingsstrategi. Elitestrategien vil være endeligt færdig ved årets udgang og 
klar til implementering.  

• DBTU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o  Forbedre Jonathan Groths taktiske forberedelse på modstandere inden hver kamp 

gennem brug af Dartfish. Er delvist igangsat og har givet forbedringer i 
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forberedelserne til Jonathans kampe. Dog blev dette punkt forsinket grundet 
problemer omkring den første ressourceperson, der var tilknyttet. Denne person er 
dog udskiftet og en ny er tilknyttet og i gang med projektet. 

o Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan for de sportslige ansatte er endnu ikke 
blevet igangsat. Der er dog afsat midler til elitekoordinators videreuddannelse. 

 
7. Forbundets kommentarer 
Vi vil gerne udtrykke vores tilfredshed med samarbejdet med sportsmanager Gregers Bruun. 
Masterplan-forløbet har i år været betydeligt enklere end tidligere, og det er langt hen ad vejen 
Gregers fortjeneste. 
 
Ellers ingen kommentarer. 
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Dansk Golf Union (DGU) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DGU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er år 2 i en 2-årig periode for DGU 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles, at DGU bevilges i alt kr. 2.600.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018  
• Kr. 2.350.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 250.000 fra Salling Fondene donationen til øget indsats på det sportspsykologiske 

arbejde (forsætter også i 2019 og 2020).  
 

• DGU er bevilget 250.000 fra Salling Fondene donationen til OL projekt om ekstra 
tilstedeværelse af træner i 2018 (Er også bevilget i 2019 og 2020)  

 
- Øvrig støtte 

• Ingen øvrig økonomisk støtte 
• DGU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 43 timer. Der er endnu ikke 

tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå af den 
endeligt godkendte masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DGU modtog i 2017 samlet støtte på kr. 2.625.000 
• Kr. 2.500.000 i det fælles elitebudget 
• Kr. 125.000 fra Salling Fondene donationen (OL projekt – ekstra tilstedeværelse af træner) 
• DGU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 43 timer  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Herrer Professionelle. Major/WGC golf mesterskab. Målsætning top 3 placering – 

acceptabelt mål Top 8 placering 
o Damer Professionelle. Major golf mesterskab. Målsætning top 5 placering – 

acceptabelt mål Top 16 placering 
o Amatør herrer VM individuel - Målsætning Top 5 - Acceptabelt Top 12 
o Amatør damer VM individuel - Målsætning Top 5 - Acceptabelt Top 12 
o Professionelle verdensranglister. Antal som opnår placering i hhv. top 50/100/200 i 

løbet af seneste år – målsætning 2/5/7 – Acceptabelt 1/3/6.  
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• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er:  

o Fysisk træning: Konceptet skal forbedres, da der fortsat er spildtid ved afbud fra 
spillere. 

o Optimering af læring: Beskrivelse af hvorledes DGU sikrer og øger kvaliteten af 
spillernes egen træning og selvstændighed. 

o Øget samarbejde med spillerens bagland: Landsholdskonceptet og udtagelseskriterier 
skal færdiggøres og lægges på hjemmeside 

o Mental træning: Indkøring af ny ekspert skal prioriteres 
o Styrke det langsigtede og sammenhængende talentarbejde. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 17 
Bruttogruppe-atleter: 25 

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DGU i 2016: kr. 47.960.000  
• Forventet omsætning i DGU i 2017: kr. 46.071.000 
• DGU. Egenkapital pr. 31/12-16: kr. 11.376.000 
• Elitebudget: Det fælles elitebudget for 2018 inkl. Salling Fondene donationen udgør i alt kr. 

8.870.000 
• DGU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 6.020.000  
• Team Danmarks andel udgør kr. 2.850.000  
• 18,5% af specialforbundets samlede budget (baseret på 2016) går til det fælles elitebudget 

med Team Danmark  
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• DGU har i 2017 opfyldt 2 af 7 de sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o Søren Kjeldsen nr. 5 i WGC Cadilac World Match Play 
o Amatør damer nr. 5 til EM Hold. 

• DGU har i 2017 opfyldt 4 af de resterende 5 acceptable målsætninger.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er, at 

Søren Kjeldsen bliver nummer 5 ved World match play, amatør damerne opnåede en 5 plads 
ved EM. Alle de acceptable er desuden opfyldt, på nær Major golf mesterskab for kvinder, 
hvor den højeste opnåede placering er Nicole Broch Larsens 18. plads ved EVIAN 
Championships.  

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 
• DGU har i særlig grad lykkedes med: 

o Bedre udnyttelse og brug af teknologi: Punkterne omkring biodynamics og 
Trackman er gennemført. 

o Fastholdelse af stor tilfredshed på teknisk træning, da alle de beskrevne aktiviteter er 
gennemført eller stort set gennemført 
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o Fysisk træning, da de beskrevne aktiviteter er gennemført eller stort set gennemført. 
Endvidere har de fysiske trænere søgt og fået Team Danmark sparring og 
international sparring.  

o Mental træning, da alle de beskrevne aktiviteter er gennemført eller stort set 
gennemført 

o Bedre administration, kommunikation og planlægning, da alle de beskrevne 
aktiviteter er gennemført eller stort set gennemført. Dog kan en øget tilfredshed ikke 
angives før DGU har evalueret  

o Ændret turneringsstruktur. Den eksisterende er analyseret grundet svigtende 
deltagerantal. Der er på baggrund af dette lavet ny turneringsstruktur 

 
• DGU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 

o  Bedre udnyttelse og brug af teknologi. Søvnmonitorerings projekt er ikke 
gennemført.  

o  Optimering af læring, dette punkt er endnu ikke blevet sat ordentlig i gang, og kun 
blevet drøftet på et enkelt møde i 2017.  

 
7. Forbundets kommentarer 
Først og fremmest vil vi gerne takke for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde med vores nye 
konsulent, Gregers Lehrmann Bruun, samt en fin afslutning med Kenneth Heiner Møller og 
gnidningsfri overgangsperiode med Martin E Pedersen. 
 
I 2017 markerede de bedste danske spillere atter, at de kan være med på meget højt plan med i alt 5 
sejre på European Tour og LPGA Symetra Tour af hhv. Thorbjørn Olesen/Lucas Bjerregaard, Lucas 
Bjerregaard og 3 x Nanna Koerstz Madsen. Emily Kristine Pedersen blev udtaget til Solheim Cup, 
der er kvindernes variant af Ryder Cup. På amatørlandsholdssiden var højdepunkterne Guld til EM 
for drenge og Oscar Ambrosius sejr i Jyske Bank PGA Championship på Ecco Tour/Nordic Golf 
League.  
 
OL/Major og World Golf Championships resultater, samt udtagelser til Ryder Cup og Solheim Cup 
er det ypperste i golfsporten – og årets markeringer viser at ”talentfabrikken” fortsat fungerer. 
 
Vi arbejder med ”det lange seje træk” for at udvikle grundlæggende færdigheder for at hæve 
bundniveauet for samtlige spillere, der strækker sig fra de yngste 15 årige amatører på 
juniorlandsholdet til vores topspillere i ProTeamet. I alt ca. 45 spillere i vores A-trupper. 
 
Vi har pt. ingen danskere i top 50 i verden, der giver garanti for at være med i alle golfens majors 
og World Golf Championships. Delmålet er derfor at få danskere i top 50, så der bliver flere 
muligheder for at ramme netop den uge, hvor teknikken, taktikken, fysikken og det mentale 
overskud er til en absolut topplacering. 
 
Vi er meget positive over, at der på trods af en reduktion i ”grundstøtten” bliver øgede muligheder 
via tildelingerne fra Salling Fondene og at vi derfor samlet set kan udvide satsningen en anelse i 
forhold til 2017. Vi bemærker, at DGU egenfinansiering af det fælles elitebudget er faldet til ca. 
68%, når tildelingerne fra Salling Fondene regnes med, men vi mener, at den fortsat er relativ høj.  
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Vi ser frem til et fortsat konstruktivt og frugtbart samarbejde i det kommende år, særligt med 
implementeringen af de to nye indsatser, der er blevet mulige via Salling Fondene, men henstiller 
også til, at vores samlede støtte ikke begrænses yderligere eller i årende frem mod OL 2020.  
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Dansk Karate Forbund (DKarF) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan. 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 
Karate (Kata & Kumite) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 
Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres i en 1-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan. 

• 2018 er år 1 i den 1-årig periode for DKarF. 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles at DKarF. bevilges i alt kr. 252.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 
2. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018. 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o EM – Målsætning: Medalje – Acceptabelt: Top 8.  
o VM – Målsætning: Top 5 – Acceptabelt: Top 8.  

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er: 
o Styrke landstrænere og sportschefens faglige kompetencer.   
o Udvikling af taktisk analysemodel til indgående kendskab til modstandere. 
o Optimere rammerne for diætvejledning. 
o Udvikle atleternes mentale færdigheder.   

 
3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 4 
Bruttogruppe-atleter: 10 

 
4. Økonomi 

• Omsætning i DKarF i 2016: kr. 2.868.754. 
• DKarF egenkapital: kr. 788.603. 
• Det fælles elitebudget for 2018 udgør i alt kr. 472.500.  
• DKarF andel i det fælles elitebudget udgør kr. 220.500 og Team Danmarks andel udgør kr. 

252.000. 
• 6,4 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark. 
 
5. Forbundets kommentarer 
Ingen kommentarer.   
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Dansk Ride Forbund (DRF) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

_______________________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DRF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020, dressur 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er år 2 i den 2-årige periode for DRF 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles at DRF bevilges i alt kr. 1.289.500 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018; 
• kr. 1.167.500 til det fælles elitebudget 
• kr.    122.000 fra Salling Fondene donationen 

- Perspektivgruppe, særlige U25 talententer: kr. 122.000 (bevilges også i 2019 og 2020) 
 
-Øvrig støtte 

• DRF fik i 2017 bevilget ekspertsupport svarende til 120 timer. Der er endnu ikke tildelt 
ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå af den 
endeligt godkendte masterplan. 

 
2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

• Sidste periodes støtte: kr. 1.150.000 
• DRF fik i 2017 bevilliget ekspert support i Masterplan 2017 svarende til 120 timer.  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o VM i hold dressur: Målsætning top 5. Acceptabelt top 8. 

o VM individuel dressur: Målsætning 1 rytter i top 10 og 1 rytter i top 15. 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Sikre at det nye set-up omkring landsholdene (landstræner, elitechef og holdleder) 

får fastlagt og implementeret optimale arbejdsgange 

o Sportspsykologisk workshops for daglige trænere og forældre 

o Igangsætte en særlig satsning på udvalgte U25 talenter, ´Perspektivgruppen´ 
 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 9 
Bruttogruppe-atleter: 7 
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5. Økonomi 
• Omsætning i DRF i 2016: kr. 28.662.000 
• DRF’s egenkapital: Kr. 6.418.000 
• Det fælles elitebudget incl. Salling Fondene donation for 2018 er på i alt kr. 4.544.000 
• DRF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 3.254.500 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.289.500 
• 10,3 % af DRF’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark: 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• DRF har i 2017 opfyldt alle de sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o EM dressur, sølvmedalje for hold 
o EM dressur individuel: 

▪ Grand Prix Special, Bronzemedalje, samt placeringer 8, 11 og 13. 
▪ EM Freestyle, Bronzemedalje, samt en 6. og 7. plads. 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er: 
o Nathalie Zu Sayn Wittgenstein er, som ny landstræner, lykkedes med at udvikle et 

motiveret og sammentømret hold, med tro på egne og holdets evner 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017: 
• DRF har i særlig grad lykkedes med:  

o Ansættelse af ny landstræner 
o Sportspsykologiske kurser med landstrænerne i samarbejde med Team Danmarks 

sportspsykolog blandt andet i forhold til udtagelse af landshold og intern sparring 
blandt landstrænerne 

o Fastlæggelse af ny elitestrategi, som har medført, at landstræneren foretager 
hjemmebesøg hos rytterne i tillæg til samlinger, oprettelse af ´Perspektivgruppe´ og 
større gennemsigtighed i forhold til udtagelseskriterier til samlinger 

• DRF har ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Fremskaffelse af beslutningsgrundlag for beslutning om et nationalt elitecenter 

grundet ansættelse af ny Generalsekretær pr. 1. juni 2017 
o Udviklingspris, hvor man sætter mere fokus på talenternes udvikling, samt belønning 

for god udvikling og opnåelse af nye færdigheder. Forsinkelsen skyldes besparelser 
og ansættelse af ny Generalsekretær 

 
7. Forbundets kommentarer 

Ingen kommentarer 
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Dansk Skytte Union (DSkyU) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DSkyU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan  

• 2018 er år 2 i en 2-årig periode for DSkyU 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles, at DSkyU bevilges i alt kr. 2.250.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018  
• Kr. 1.800.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 450.000 fra Salling Fondene donationen:  

o Kr. 250.000 i støtte til ekstraordinære udgifter til VM i Sydkorea 
o Kr. 200.000 i støtte til VM træningslejr i Sydkorea 

 
• DSkyU er bevilget 51.000 fra Salling Fondene donationen til indkøb af ekstra ammunition i 

2018 (Er også bevilget i 2019 og 2020)  
 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 53.257 til baneleje af Vestereng i Århus og 
Københavns Skyttecenter. 

• DSkyU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 292 timer. Der er endnu 
ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå 
af den endeligt godkendte masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DSkyU modtog i 2017 samlet støtte på kr. 2.103.150 
• Kr. 2.000.000 i det fælles elitebudget 
• Kr. 51.000 fra Salling Fondene donationen (indkøb af ekstra ammunition) 

 
• Team Danmark finansierede kr. 52.150 i facilitetsstøtte: 

o Københavns skyttecenter baneleje: kr. 25.000 
o Baneleje Vestereng: kr. 27.150 

• DSkyU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 292 timer  
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o EM 10 m riffel individuel: resultatmålsætning 1 medalje. Acceptabelt 1 top 8 

placering. 



Bestyrelsesmøde den 11.12.2017    
Sportsmanager: Gregers Lehrmann Bruun 

 
 

o EM 10 m riffel hold: resultatmålsætning top 5 placering. Acceptabelt top 10 
placering 

o EM Skeet individuel: resultatmålsætning 1 medalje. Acceptabelt 1 top 8 placering 
o EM Skeet hold: resultatmålsætning 1 top 8 placering. Acceptabelt 1 top 10 placering 
o VM Skeet, riffel og pistol: resultatmålsætning 1 medalje +1 finaleplads. Acceptabelt 

1 top 8 placering 
o VM Skeet og riffel hold: resultatmålsætning 1 top 8. Acceptabelt 1 top 10. 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Håndtering af pres/favoritværdighed samt øge fokus "her og nu" for atleterne 
o At øge skytteatleternes fysiske niveau ved at skabe en kultur, hvor den del af 

træningen opfattes lige så vigtig som selve skydedelen.  
o Mere tid for talentcentertrænerne til egen udvikling og træning med atleterne. 
o Udvikling af testbane for riffel og pistol 
o Udvikling af videoanalysehuset 
o Udvikling af værktøj at træne vind indendørs  

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 1 (Stine Nielsen) 
Elite-atleter: 4 
Bruttogruppe-atleter: 10 

 
5. Økonomi 

• Omsætningen i DSkyU i 2016: kr. 8.157.221  
• Forventet omsætning i DSkyU 2018: kr. 8.270.000 
• DSkyU egenkapital pr. 31/12-16: kr. 1.324.921  
• Elitebudget: Det fælles elitebudget for 2018 incl. Salling Fondene donationen udgør i alt kr. 

4.038.000  
• DSkyU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 1.737.000  
• Team Danmarks andel udgør kr. 2.301.000 
• 50% af DSkyU samlede budget udgøres af det fælles elitebudget med Team Danmark  

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DSkyU har i 2017 opfyldt 4 af 16 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
o Stine Nielsen vandt sølv på 10 m riffel til EM i Maribor 
o Stine Nielsen og Rikke Mæng opfylder resultatmålsætning med henholdsvis 7. og 

12. plads til EM i Baku 
o Riffel Herrer 3x40 skud individuel Esben Jakobsen opnår resultatmålsætning med 

17. plads.  
• DSkyU har i 2017 opfyldt 5 af de resterende 12 acceptable målsætninger.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017  
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o Der var i 2017 gode resultater til riffelsektionen med blandt andet Stine Nielsens 
medalje ved EM. Herresenior resultater i Skeet var ikke acceptable i 2017 og 
opfyldte i 2017 ikke Team Danmarks kriterier for indplacering.  

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017: 
• DSkyU har i særlig grad lykkedes med:  

o Teknisk udvikling af talentcentertræner, da der er afholdt uddannelser for 
talentcentertrænere af DSkyU landstræner og juniorlandstræneren har været på 
træningslejr med Heinz Reinkmeier 

o Udvikling af testbane for riffel og pistol, da der er udviklet et testværktøj, der 
allerede er blevet testet af tre omgange. 

o Øge kvaliteten i Team Danmark skytternes træning, da de beskrevne handlinger er 
gennemført. Målet overgår til drift fra 2018. 

o Sportschefsuddannelse: da landstræner og sportschef har gennemgået uddannelse. 
 

• DSkyU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Udvikling af videoanalysehuset er kun delvist igangsat. Team Danmark medarbejder 

Andreas Top adler har været med på træningslejr, men det blev erfaret, at arbejdet 
med at analysere videomaterialet kræver meget tid for trænerne. Derfor er mål også 
revideret til 2018 

o Håndtering af pres/favoritskab samt øge fokus "her og nu", fordi de beskrevne 
handlinger ikke er gennemført af sportspsykologen, men af sportschef og 
landstræner i stedet. I stedet er gennemført en række individuelle samtaler med 
sportspsykolog.  

o At øge skytteatleternes fysiske niveau, fordi det endnu ikke er lykkedes at lave en 
kulturændring for hele gruppen, hvor den fysiske træning er en naturlig del af 
træningen for alle atleterne. Test kunne af samme årsag ikke gennemføres 
tilfredsstillende for alle atleterne.   

o Professionel hjælp til at skaffe sponsorer, da de beskrevne handlinger kun delvist er 
igangsat. 

 
7. Forbundets kommentarer 
Angående opnåelse af resultatmål 2017: 
Skeet har opnået acceptabel niveau ved EM 2017. Desuden vandt en atlet junior-
verdensmesterskaben og bronze på junior-europamesterskaben og en anden atlet vand junior 
Europamesterskaben i samme disciplin 
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Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan.  

• På baggrund af disciplinanalysen er DTriF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan. 

• 2018 er år 2 i den 2-årige periode for DTriF. 
 

• Disciplinen Mix Stafet er i 2017 blevet olympisk disciplin og vil derfor fremover indgå i det 
fælles elitearbejde.  
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles at DTriF bevilges i alt kr. 800.980 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018; 
• Kr. 700.980 til det fælles elitebudget  
• Kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen 

- Træning og konkurrence for OL Mix stafet (bevilges også i 2019 og 2020).  
 
- Øvrig støtte.  

• DTriF fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 204 timer. Der er endnu 
ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 vil fremgå 
af den endeligt godkendte masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte.  

• DTriF modtog i 2017 samlet støtte på kr. 700.000 til det fælles elitebudget.  
• DTriF fik i 2017 bevilliget ekspert support i Masterplan 2017 svarende til 204 timer.  
 

3. Resumé a resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018.  
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o WTS – Samlet – Målsætning: top 8 – Acceptabelt: top 12. 
o OL Distance – EM – Målsætning: Top 3 + top 8. - Acceptabelt: Top 8 + top 12.  
o ITU Langdistance – VM – Målsætning: 2 top 3 – Acceptabelt: top 3 + 2 top 8. 
o Ironman 70.3 – VM – Målsætning: 1 top 3 + 1 top 8 Acceptabelt: 1 top 5.  
o Ironman Hawaii – VM – Målsætning: 1 top 3 + 1 top 8 Acceptabelt: 1 top 8. 
o Mix Stafet – EM – Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 8.  
o Mix Stafet – VM – Målsætning: Top 8 – Acceptabelt: Top 12.  

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Optimere miljøet på Tri Team SDU. DTriF ønsker fortsat at tilbyde et internationalt 

træningsmiljø.  
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o Udviklingsmålet Optimering af skadesforebyggende behandling og opfølgning er har 
høj prioritet i 2018.  

o Øget indtjening/professionalisering er fortsat er i fokus og tæt koblet til en ny form 
for landsholdskontrakter, som giver øgede sponsormuligheder til de aktive. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 1 - Helle Frederiksen. 
Elite-atleter: 11 
Bruttogruppe-atleter: 2.   

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DTriF i 2016: kr. 8.138.202 
• DTriF’s egenkapital: kr. 1.245.434. 
• Det fælles elitebudget for 2018 inkl. Salling Fondene donationen udgør kr. 1.669.018. 
• DTriF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 868.038 og Team Danmarks andel udgør kr. 

800.980. 
• 14,4 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark.  
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• Dansk Triatlon Forbund (DTriF) har i 2017 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål.  
• DTriF har i 2017 opfyldt halvdelen af de acceptable målsætninger (se MP 2017). 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2017 er blandt 

andet at de to mest stabile langdistanceatleter er ramt af sygdom/ langtidsskader. På OL 
distancen har der været en positiv udvikling, men defekt og sygdom betyd at det ikke blev til 
top 8 i år.  

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 
• DTriF er i særlig grad lykkedes med udviklingsmålene Øget indtjening/professionalisering 

hos aktive samt udviklingsmålet talentudvikling, da det i højere grad end forventet er 
lykkedes at skaffe internationale klubhold i den tyske Bundesliga og fransk Grand Prix. 

• DTriF er ligeledes lykkedes med udviklingsmålet Skabe et forbedret daglig miljø på 
TTSDU, ved inddragelse af sportspsykologisk konsulent i en række teamudviklingsmøder, 
samt at integrere 2 kvindelige udenlandske udøvere i miljøet. 

• DTriF er i høj grad lykkedes med udviklingsmålet Opkvalificering trænerstab, da der har 
været oplæg og sparring med 3 internationale toptrænere og er uddannet 12 nye 
diplomtrænere som nu kan agere forlænget arm af forbundets elitearbejdet ude i flere danske 
klubber. 

• DTriF har ikke igangsat optimeret skadesbehandling med laserterapi, fordi financieringen 
ikke er lykkedes 

 
7. Forbundets kommentarer 
Forbundet har pr.er mail meddelt at der ikke er kommentar til indstillingen. 
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Parasport Danmark (PD) 
01.01.2018 – 31.12.2018 

 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er PD indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 med sportsgrenene ridning, bordtennis, atletik, svømning og 
taekwondo  

• Samarbejdet forankres fortsat i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan med udløb 31.12.2018 

• 2018 er andet år i den 2-årige periode for PD 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende periode 
• Det indstilles, at PD bevilges. i alt kr. 2.016.000 for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 
• Kr. 1.500.000 til det fælles elitebudget 
• Kr. 516.000 fra donation til eliteidræt der formidles via DIF 

o Øget ansættelsesgrad af landstræner i dressur: kr. 140.000 (bevilges også i 2019 og 
2020) 

o Øget ansættelsesgrad af landstræner i svømning: kr. 100.000 (bevilges også i 2019 
og 2020) 

o Træningslejr i atletik: kr. 100.000 (bevilges også i 2019 og 2020) 
o Træningslejr i svømning: kr. 80.000 (bevilges også i 2019 og 2020) 
o Konkurrencedeltagelse i taekwondo: kr. 50.000 (bevilges også i 2019 og 2020) 
o Udstyr taekwondo: kr. 36.000 

Det bemærkes, at midlerne fra donationen er med forbehold for godkendelse i DIF bestyrelse. 
 

2. Sidste periodes støtte 
• PD modtog i 2017 samlet støtte på kr. 1.645.000 til det fælles elitebudget 
• PD fik i 2017 bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til 217 timer. Der er 

endnu ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018 og det forventede timeantal for 2018 vil 
fremgå af den endeligt godkendte masterplan. 

 
3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 
- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden  
o Dressur – VM 2018 målsætning: 3 medaljer – Acceptabelt: 2 medaljer 
o Atletik – EM 2018 målsætning: 5 medaljer – Acceptabelt: 3 medaljer samt 4 

finalepladser 
o Svømning – EM 2018 målsætning: 5 medaljer – Acceptabelt: 4 medaljer 
o Bordtennis – VM 2018 målsætning: 1 medalje + 1 top 8 – Acceptabelt: 1 medalje 
o Taekwondo – EM 2018 målsætning: 1 guld – Acceptabelt: 1 medalje 
 

• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er:  
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o Udvikling og optimering af teknologiske løsninger 
o Udarbejdelse af både overordnede og disciplinspecifikke talentstrategier 
o Partnerskabsaftaler med andre specialforbund 
o Udarbejdelse af sportsplaner (disciplinspecifik rammeplan) i svømning, atletik og 

bordtennis 
o Styrkelse af det sportslige setup i dressur gennem implementering af sportsplanen  
o Styrkelse af det sportslige setup i atletik gennem etablering af et talenthold  
o Præstationsoptimering i bordtennis gennem fysisk træning og brug af teknologi 
o Optimering i svømning gennem præstationsanalyse 
o Præstationsoptimering i taekwondo gennem øget konkurrencedeltagelse og sparring 

 
3. Atlet-indplaceringer 
Verdensklasse-atleter: 7 - Daniel Wagner, Peter Rosenmeier, Sophie Walløe, Susanne Sunesen, 
Stina Tange Kaastrup, Jonas Larsen, Lisa Gjessing 
Elite-atleter: 7 
Bruttogruppeatleter: 19 
 
4. Økonomi 

• Omsætningen i PD er på ca. kr. 29.000.000 (2017) 
• PD’s egenkapital er på kr. 3.382.000 
• Det fælles elitebudget for 2018 inkl. donationsmidler er på i alt kr. 4.355.833 
• PD’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 2.339.832 (54%) og Team Danmarks andel 

udgør kr. 2.016.000 (46%) 
• 15% af PD’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
5. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• PD har i 2017 opfyldt 1 ud af 4 sportslige resultatmål med følgende præstation:  
o 5 medaljer til EM i dressur 

• PD har i 2017 opfyldt 2 ud af 4 acceptable målsætninger med følgende præstationer:  
o 2 medaljer til EM i atletik 
o 1 medalje til VM og 2 til EM i bordtennis 

• Det har ikke været muligt at evaluere resultatmålene i svømning, da VM er udsat pga. 
jordskælv i værtsbyen. 

• Ud over de definerede resultatmål har Lisa Gjessing i 2017 vundet VM-guld i den fra 2020 
nye PL-disciplin taekwondo. 

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2017 

• PD har i særlig grad lykkedes med:  
o Kompetenceudvikling af landstrænere 
o Udvikling af en ny eliteorganisation 
o Tættere samarbejde med Team Danmarks elitekommuner 
o Prioritering af talent- og rekrutteringsarbejdet 
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• PD har primært pga. prioriteringer i forbindelse med ændringer i organisationen delvist/ikke 
igangsat følgende udviklingsmål.  
o Udvikling og optimering af teknologiske løsninger 
o Udarbejdelse af ny talentstrategi 
o Partnerskabsaftaler med andre specialforbund 

 
6. Forbundets kommentarer 
Parasport Danmark har ingen yderligere kommentarer. 
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