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Bestyrelsesrapport for perioden 20. april – 15. september 2017 
 
 

Ledelsesresumé 
 
NEC  
Ricky Raaholt er tiltrådt som projektdirektør for NEC 18. september. Han har bred erfaring med større byggeprojekter med 
interessenter fra stat, kommune, regioner, fonde og erhvervsliv. Der er igangsat dialog med Københavns Kommune og 
Københavns Universitet om etableringen af NEC, ligesom der er igangsat dialog med Aarhus Kommune og Aarhus Universitet. Der 
er endvidere aftalt indledende politiske møder med Aalborg og Odense Kommuner. 
 
Dual Career  
VIA University College er ny uddannelsespartner. VIA har 18.500 studerende fordelt på 8 campusser i Aarhus, Horsens, Silkeborg, 
Randers, Viborg, Herning, Holstebro og Skive (hvoraf syv er Elitekommuner) og udbyder en lang række professionsbachelor-
uddannelser. Team Danmark og Forsvaret har indgået en samarbejdsaftale om fleksible praktikpladser inden for 
erhvervsuddannelserne. 
 
Forskning 
Bestyrelsen forelægges på mødet 27. september oplæg til ny forsknings-, innovations og udviklingsstrategi. Strategien er bl.a. 
udviklet på basis af dialogmøder med forskelligartede vidensinstitutioner.  
 
Innovation 
Team Danmark og Teknologisk Institut har indgået aftale om innovationsuddannelse til sports manager-gruppen. Uddannelsen 
består af tre uddannelsesmoduler af tre dage hver, der skal give sports managerne redskaber til innovationsledelse, 
innovationsprocesser og innovationsfacilitering. Første uddannelsesmodel afholdes november 2017. 
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 

 

 
Indsatsområde 1:  

 

Team Danmark vil 

skabe bedre rammer 

og vilkår for atleterne 

og den sportslige 

ledelse. 

 

Mål 1: 
 

 Der er igangsat eksternt samarbejde med konsulentfirmaet Wilke om 
at udvikle Team Danmarks brand. Udviklingen skal bl.a. ses i relation 
til Team Danmarks finansieringsstrategi. Sport One Danmark har 
igangsat en undersøgelse, som vurderer de kommercielle potentialer 
ved micro- og crowdfunding. 
 

Mål 2: 

 Der er indgået aftale med Aarhus Kommune om at flytte Team 
Danmarks klinik fra Aarhus Universitet til Sportens Hus på Ceres 
Park. Formålet er dels at optimere driften af faciliteterne i Aarhus og 
dels at arbejde hen imod etablering af regionalt NEC i Aarhus.  
 

Mål 3: 

 Team Danmark har 11. september afholdt møde med Poul Sand om 
potentialet for etablering af mentorordning for eliteatleter.  
 

 Via University College og Team Danmark har 12. september 
underskrevet samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen omfatter både 
central og decentral studievejledning af eliteatleter samt en række 
fleksible rammevilkår 

 
 
Mål 4: 

 Modul 2 i uddannelsen ’Lederuddannelse i elitesport 2017-2020’ blev 
afholdt i Nyborg fra den 7.-8. juni for 23 inviterede sportschefer i TD-
støttede forbund. Modul 3 afholdes d. 4.-5. 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. 
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Mål 5: 

 Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har afholdt 
ansættelsessamtaler til stillingen projektdirektør for NEC. 
Ansættelsesudvalget har i fuld enighed valgt Ricky Raaholt, der er 
tiltrådt stillingen 18. september 2017.  

 

Indsatsområde 2: 
 
Team Danmark vil 
fremme innovation, 
forskning og 
udvikling af dansk 
eliteidræt 
 

Mål 1:  

 Bestyrelsen forelægges på mødet 27. september oplæg til ny 
forsknings-, innovations og udviklingsstrategi. Strategien er bl.a. 
udviklet på basis af dialogmøder med forskelligartede 
vidensinstitutioner.  
 

 Team Danmark og Teknologisk Institut har indgået aftale om 
innovationsuddannelse til sports manager-gruppen. Uddannelsen 
består af tre uddannelsesmoduler af tre dage hver, som skal give 
sports managerne redskaber til innovationsledelse, 
innovationsprocesser og innovationsfacilitering. Første modul 
afholdes november 2017. 
 

 På baggrund af et seminar med en række Verdensklasseforbund har 
forskningsudvalget på et møde den 7. august 2017 drøftet 
fremadrettet at have et holistisk og tværfagligt fokus på indsatser og 
tiltag, som har indflydelse på præstationsevnen hos kvindelige 
atleter. Det er i tråd med IOCs udmelding om mere kønsmæssig 
ligestilling. 

 
             
Mål 2: 

 Team Danmark er partner på Sports Innovation Day 9. oktober i 
København, som arrangeres af Idrættens Analyseinstitut. 
Sportschefer og landstrænere er inviteret til at deltage i konferencen. 

 
 

Mål 1: Skabe stærkt samspil med relevante 
forsknings- og udviklingsmiljøer både 
nationalt og internationalt 
 
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. 
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Mål 3: 

 Team Danmark har inviteret alle specialforbund under DIF-paraplyen 
til dialogmøde 10. oktober. Dagsorden på mødet er dilemmaer ifm. 
individuel atletstøtte samt information om NEC. 
 

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

Mål 1:  

 Team Danmark er i samarbejde med DIF og VIA University College i 
gang med at udvikle et nyt koncept for ATK-uddannelserne baseret 
på ATK 2.0 
 

 Team Danmark har 31. august lanceret en webbaseret e-
learningsplatform for atletuddannelse målrettet talenter i 
Elitekommunerne og specialforbundene. 
 

 Team Danmark genforhandler samarbejdsaftalerne med Silkeborg, 
Vejle, Helsingør, Gentofte og Viborg Kommune. De nye aftaler, som 
vil være gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021, 
forventes underskrevet i løbet af efteråret. Team Danmark er 
ligeledes i gang med at forhandle med Thisted Kommune om 
indgåelse af et Elitekommune-samarbejde. 

 

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”.  

Organisation Nyansættelser: 

 Ricky Raaholt er pr. 18. september ansat som projektdirektør for 
NEC. 

 Eva Hindby er pr. 1. oktober ansat som kommunikationskonsulent 

 Lars Balle Christensen er pr. 1. juni ansat som sports manager 

 Gregers Lehmann Bruun er pr. 1. maj ansat som sports manager 
 

Seniorordning 

 Benny Larsson har pr. 1. maj 2017 valgt at gå på seniorordning. 

Fratrædelse: 
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 Hanne Overgaard blev fritstillet fra Team Danmark 1. juni 
 

Sportslige resultater 
  
 

Team Danmark-støttede atleter har pr. 15. september 2017 opnået: 
 

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

 16 VM-medaljer, heraf 6 medaljer i OL-discpliner 
 
Nationsranking pr. 15. september 2017 (Kilde: Gracenote, målt på antal 
medaljer i OL-disciplinerne): 

 Danmark er rangeret som nr. 26 blandt alle nationer  

 Danmark er rangeret som nr. 6 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.  

 


