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 Vinter OL afholdes i PeyoungChang i Sydkorea fra den 7. – 25. februar. Frank Jensen, Mar-

tin Elleberg og Lone Hansen er tilstede fra de 18/2-26/2. Der er 17 danske deltagere kvalifi-

ceret: Christopher Faarup og Casper Dyrbye (Alpin ski), Curling med 2 hold: Madeleine 

Dupont, Denise Dupont, Julie Dall Høgh, Mathilde Halse, Lina Knudsen, Rasmus Stjerne, 

Johnny Frederiksen, Mikkel Poulsen, Oliver Dupont, Morten B. Thomsen, Martin Møller 

(Langrend ski), 3 deltagere i speed skating: Elena Riga, Stefan Schmidt, Victor Thorup, Lai-

la Friis Salling (Halfpipe ski). Dermed bliver holdet det næststørste danske Vinter OL hold. 

  

 To store begivenheder i form af VM i Ishockey og VM i Sejl afholdes på dansk grund i 

2018.  

VM ishockey afholdes i hhv. Herning (MCH) og København (Royal Arena) i perioden 4. – 

20. maj. Se kampoversigt her: http://2018.iihfworlds.com/dk/kampe/ 

VM i Sejl afholdes i Århus med 1500 sejlere fra 100 nationer i perioden 20. juli - 12. august. 

Oversigt findes her: https://www.aarhus2018.dk/ 

 

 I forbindelse med udviklingen af både Team Danmarks forsknings, - udviklings- og innova-

tionsstrategi samt i forbindelse med National Elitesports Center konceptet har Team Dan-

mark tidligere identificeret kompetencefelter og forskningsmæssige styrkeområder hos di-

verse forskningsmiljøer. For nuværende og i en fremadrettet proces arbejdes der med en 

ajourføring og opdateret version heraf, der også indeholder en oversigt over specifikke 

forskningsfaciliteter i Danmark, der kan underbygge eliteidrætsforskningen. Opdateringen 

skal benyttes til fondsansøgninger. 

 

 Medio februar holder Team Danmark møde med Idrætsklinikken på Regionshospitalet Sil-

keborg vedrørende et eventuelt formaliseret samarbejdsaftaleforhold omhandlende øget 

fleksibilitet og tilgang til behandling for Team Danmarks bedste atleter i regionen. 

 

 Der er med initiativ fra Danmarks Idrætsforbund og Brøndby Kommune blevet nedsat en vi-

sionsgruppe: ”Brøndby som Sportsby”. Visionen er at etablere en erhvervsklynge inden for 

sport i området ved Idrættens Hus. Morten Bødskov sammen med Idrættens innovationslab 

er de drivende kræfter. Team Danmark er inviteret med i Visionsgruppen. 
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