
 

 

Kandidater til Kulturministerens Idrætspriser 2017 
 

Idrætsprisen – de tre øverste forslag er administrationens anbefaling 
 
Maja Alm 
Seksdobbelt verdensmester i orienteringsløb. Det er en uhørt bedrift. I 2017 vandt hun endda sølv 
på den lange distance (skov), som vidner om en alsidig atlet. Alsidigheden og en vindervilje, der 
også kommer til udtryk i hendes ønske om at deltage og nå en atletik finale til OL i 2020 i 5000 
meter. Maja Alm er desuden en rollemodel for dual career, da hun sideløbende med hendes 
orienteringskarriere har studeret til tandlæge. En uddannelse som hun færdiggør til næste 
sommer.  
 
Viktor Axelsen 
Viktor Axelsen har altid været et talent, man ikke kan komme uden om. Siden han var 10 år har 
mange spået ham en stor karriere. De fik ret. Viktor nåede toppen af badmintonverdenen d. 27. 
august, da han vandt verdensmesterskabet i herresingle - efter sejr over legenden Lin Dan. En 
fantastisk præstation i sig selv.   
Men hvad der er næsten lige så imponerende, er hvordan Viktor - med alt den opmærksomhed og 
alle de forventninger der har været til ham igennem hans liv - har formået at bevare sit sympatiske 
væsen og positive tilgang til verden og de mennesker, han møder.  Det er ægte verdensklasse. 
 
Dansk Sejlunion 
Dansk sejlsport har en institution i dansk eliteidræt. Specialforbundet har gennem mange årtier 
formået at udvikle verdensklassesejlere gennem et meget stærkt elitearbejde. Et elitearbejde, som 
har udviklet et af verdens mest succesrige miljøer, der går i arv fra generation til generation. 
Med sportschef Thomas Jakobsen og et stærkt trænerteam i spidsen har dansk sejlsport senest 
vist klassen med VM-guld til Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen i 49FX samt EM Sølv til 
Anne-Marie Rindum i laser radial.  Elitearbejdets stærke forankring i Team Danmarks 
eliteidrætsmodel bliver brugt som reference og eksempel for andre forbund i deres strategi for 
talent og elitearbejde. 
 
Danmarks Cykle Union 
Talentafdelingen i Danmarks Cykle Union (DCU) er en talentfabrik uden sidestykke. Det viste de 
danske ryttere til både EM i Herning og til VM i Bergen. Det er dog ikke kun på landevejen at dansk 
cykling gør sig gældende. Også i mountainbike og i banecykling er elitearbejdet i verdensklasse. 
En satsning på kvindesiden har resulteret i, at det nu er både de kvindelige og mandlige ryttere, 
der vinder medaljer til Danmark 
 
Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen 
Katja og Jena har også i 2017 vist, at OL-medaljen i Rio ikke var tilfældig. I september vandt de 
VM-guld foran de olympiske guld- og sølvvindere. Det er første gang i dansk sejlsports historie, at 
en dansk besætning vinder VM-guld i en 49er-klasse. Jena og Katja er kommet fra baghjul i et 
stærkt dansk 49 FX-miljø og gennem passion og hårdt arbejde står de i dag som den stærkeste 
besætning verden. 
 
Roprojekt i Holstebro Kommune  
Roprojektet har i høj grad været med til at udvikle træningsmiljøet i Holstebro Roklub. Med 
fuldtidsansættelse af en professionel træner i en 4-års periode har projektet muliggjort, at man har 
kunne åbne klubhuset op for træning af skoleelever i dagtimerne, som et led implementering af 
Folkeskolereformen med krav om yderligere bevægelse i undervisningen. I den resterende del af 
arbejdstiden har træneren fungeret som klub-, talent- og elitetræer med succes. Der er hermed 
skabt et kontinuerligt flow af elever fra undervisningen og videre ind i roningen på klubplan og på 
længere sigt også på eliteplan. Projektet har i særlig grad været med til at løfte et af Danmarks 
stærkeste talentrekrutteringsmiljøer til endnu et niveau.  
 



 

Nadia Nadim 
En af de største profiler på kvindelandsholdet i fodbold. Ikke bare i Danmark men også i 
udenlandske medier. Nadia Nadim er på flere måder en rollemodel på og uden for banen. Som 11-
årig flygtede Nadia Nadim sammen med sin familie fra Afghanistan til Danmark. I dag er hun 
fodboldstjerne på landsholdet, har netop skrevet kontrakt med Manchester City og er desuden 
næsten færdiguddannet som læge. 

--- 

Handicapidrætsprisen – den øverste kandidat er administrationens anbefaling 
 
Parasport Danmark 
I efteråret søsatte Parasport Danmark en storstilet rekrutteringskampagne kampagnen ’Hvor svært 
kan det være!’. Formålet er at gøre klubber og foreninger opmærksomme på mulighederne for, at 
flere åbner dørene op for personer med et handicap. Dermed sigter kampagnen også mod, at øge 
talentmassen i dansk parasport og styrke elitearbejdet i klubber, foreninger og forbund. 
 
Christoffer Petersen, landstræner i para-bordtennis.  
Christoffer har siden 2013 været ansat som landstræner for para-bordtennislandsholdet og har i 
høj grad bidraget til den sportslige succes som bl.a. indbefatter paralympisk guld i 2016 og fire 
medaljevindende atleter ved EM og VM i 2017. Det skal bl.a. tilskrives Christoffers ihærdige 
indsats, at det danske para-bordtennislandshold både i bredden og i forhold til kvaliteten er 
markant stærkere end for 4 år siden. 
Christoffer arbejder desuden som elitekoordinator og talenttræner i Dansk Bordtennis Forbund og 
har gennem sin dobbeltrolle formået at skabe en høj grad af inklusion mellem para-bordtennis og 
bordtennis, således at det i dag er helt naturligt, at atleter fra begge forbund træner sammen på 
elite- og talentniveau. 
 


