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Bestyrelsesrapport for perioden 16. september – 11. oktober 2017 
 
 

Ledelsesresumé 
 
NEC  
Team Danmark er i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund gået i gang med at sikre den politiske forankring i København, 
Odense, Aalborg og Aarhus kommuner, samt på universiteterne. I København er der fokus på at afklare samarbejdsrelationen med 
Københavns Universitet herunder også vedr. lokalisering af NEC. I Aalborg er der aftalt et kommissorium for den fælles 
udredningsproces i 2018. Projektdirektør Ricky Raaholt er i gang med at udvikle den overordnede implementeringsplan.  
 
Dialogmøde  
Team Danmark afholdte 10. oktober dialogmøde med specialforbund. Temaerne var status på NEC samt individuel støtte. Der var 
70 deltagere fra 27 specialforbund samt repræsentanter fra DIF, aktivkomiteen og TD’s bestyrelse. 
 
Forskning 
Forskningsudvalg har på sit møde den 12. oktober 2017 besluttet en plan for hvorledes de resterende budgetmidler for 2017 bliver 
sat i spil til nye bevillinger, fokusområdet ”Kvindelige atleter” og eventuelle projekter fra Team Danmarks idékatalog. 
 
Innovation 
Team Danmark var partner på Idan Innovation Day, som blev afholdt 9. oktober med 500 deltagere. På konferencen formidlede 
Team Danmark velkomsttale, tre oplæg og havde en stand, som var velbesøgt. 15 specialforbund deltog på konferencen og havde 
mulighed for at møde vidensinstitutioner, virksomheder og andre aktører både i og uden for idrættens verden. 
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 

 

 
Indsatsområde 1:  

 

Team Danmark vil 

skabe bedre rammer 

og vilkår for atleterne 

og den sportslige 

ledelse. 

 

 

Mål 3: 

 Team Danmark har haft dialog med alle specialforbund og 
aktivkomiteen, vedrørende rammer og kriterier for individuel støtte.  

 Team Danmark har afholdt første møde i nyetableret netværk for 
EUD-institutioner og praktikpartnere (Dansk Supermarked og 
Forsvaret). 

 
Mål 4: 

 Tredje modul på lederuddannelse i sport blev afholdt 4-5 oktober. 
Der deltager 23 sportschefer på uddannelsen som afholdes over 5 
moduler i 2017 og 2018. Desuden deltager Team Danmarks 
sportsmanagere på uddannelsen. 
 

Mål 5: 

 Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, Aalborg Kommune, 
Aalborg Universitet og UC Nordjylland har aftalt et kommissorium for 
en fælles arbejdsgruppe vedr. NEC Aalborg.  

 Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Københavns 
Universitet har aftalt et kommissorium vedr. samarbejdsflader og 
lokalisering af NEC.  

 Status for NEC-processen er blevet præsenteret for 
specialforbundene på dialogmødet 10. oktober 2017.  

Mål1: Udvikle og implementere en strategi 
for at øge finansieringen af dansk eliteidræt. 
 
Mål 2: Skabe mere fleksibel udnyttelse af 
ressourcerne 
 
Mål 3: Øge indsatsen for fastholdelse og 
karriereforlængelse for atleter med 
potentiale til verdensklasse 
 
Mål 4: Styrke trænernes og sportschefernes 
Faglige niveau og kompetence. 
 
Mål 5: Etablere et Nationalt Elitesportscenter, 
som skaber rammer og vilkår i verdensklasse for de bedste 
danske atleter. 

Indsatsområde 2: 
 
Team Danmark vil 
fremme innovation, 
forskning og 

Mål 1:  

 Team Danmarks Forskningsudvalg har på sit møde den 12. oktober 
2017 besluttet en plan for hvorledes de resterende budgetmidler for 

Mål 1: Skabe stærkt samspil med relevante 
forsknings- og udviklingsmiljøer både 
nationalt og internationalt 
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udvikling af dansk 
eliteidræt 
 

2017 sættes i spil til nye bevillinger, fokusområdet ”Kvindelige 
atleter” og eventuelle projekter fra Team Danmarks idékatalog. 

             
Mål 2: 

 Team Danmark og IDAN indgik tidligere på året et partnerskab om 
konferencen ”IDAN Sports Innovation Day”, som blev afholdt den 9. 
oktober. Team Danmark havde inviteret sportschefer/landstrænere 
med på dagen. 15 specialforbund deltog på konferencen og havde 
mulighed for at møde vidensinstitutioner, virksomheder og andre 
aktører både i og uden for idrættens verden. Team Danmark havde 
en udstillingsplads, ligesom vi havde tre indlæg om innovationsfokus 
på konferencen. 

 
Mål 3: 

 Team Danmark afholdte 10. oktober dialogmøde med 
specialforbund. Ca. 70 deltagere og 27 forbund var repræsenteret. 
Temaerne var status på NEC og individuel støtte.  
 

Mål 2: Øge fokus på teknologi og ekspertise i 
træning og konkurrence for de bedste atleter 
 
Mål 3: Sikre en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og styrke samspillet med 
vores vigtige samarbejdspartnere i 
specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Elitekommunerne. 

Indsatsområde 3: 
 
Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 
og sammenhængende 
talentarbejde 
 

Mål 1:  

 Team Danmark har 10. oktober 2017 modtaget en 
interessetilkendegivelse fra Skive Kommune om et 
elitekommunesamarbejde. Vi går nu i dialog med Skive Kommune 
for en nærmere vurdering af mulighederne for at indgå et 
elitekommune-samarbejde ved virkning fra 1. januar 2018. 
 

 Team Danmark har givet tilsagn til Undervisningsministeriet om at 
bidrage til udvikling af vejledningsmateriale målrettet skoleledere i 
Folkeskolen mhp. at sikre ”Det gode og sammenhængende børne- 
og ungdomsliv inden for eliteidrætten”. Et arbejde som UVM har 
igangsat efter ønske fra undervisningsminister Merete Riissager. 

  

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
 
Mål 3: Sætte fokus på videnudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  
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Organisation  
 

 

Sportslige resultater 
  
 

Team Danmark-støttede atleter har pr. 11. oktober 2017 opnået: 
 

 28 EM-medaljer, heraf 16 medaljer i OL-discipliner 

 18 VM-medaljer, heraf 8 medaljer i OL-discpliner 
 
Nationsranking pr. 11. oktober 2017 (Kilde: Gracenote, målt på antal 
medaljer ved seneste VM i OL-disciplinerne): 

 Danmark er rangeret som nr. 29 blandt alle nationer  

 Danmark er rangeret som nr. 8 blandt mindre nationer (<10 mill. 
capita) 

Målsætning 2017 – 2020  
Team Danmark-støttede specialforbund skal 
vinde medaljer ved EM, VM og OL. 
 
Samtidig skal Danmark som nation placere 
sig i top-5 blandt nationer med mindre end 
10 mio. indbyggere og i top 25 blandt alle 
nationer på internationale ranglister.  

 


