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 ACTIVE Institute beliggende på Århus universitet i tilknytning til sektion for Idræt er for-

melt opløst ved ekstraordinær generalforsamling 11. juli 2017. Team Danmark har siden 

stiftelsen været medlem og har årligt bidraget med kontingent hertil.   

 

 Team Danmark har indgået aftale om samarbejde om erhvervsuddannelsesrettede praktik-

pladser med Forsvaret. Forsvarsministeriets Koncern kan allerede betegne sig som Team 

Danmark Praktikpartner da Forsvarets Hovedværksteder har en flymekanikerelev ansat som 

er Team Danmark eliteatlet. 

 

 I forbindelse med udviklingen af Team Danmarks interne arbejdsformer og kultur har der 

været arbejdet med udvikling af et Medarbejder- og ledelsesgrundlag, der har til formål at 

understøtte de interne samarbejdsformer og måden vi taler til hinanden på. Grundlaget skal 

sikre at alle medarbejdere er opmærksomme på Team Danmarks overordnede strategi samt 

de afledte målsætninger og indsatser (folder udleveres på mødet). 

 

 Team Danmark får 22. november 2017 besøg af en delegation fra sportsministeriet i den 

østrigske delstat Ober-Österreich, som ønsker at studere Team Danmarks elitesportsmodel. 

Samtidig får Team Danmark mulighed for at studere den østrigske elitesportsmodel. Besøg 

vil bla. indebære rundvisning i Idrættens Hus, besøg på Bagsværd Rostadion, fælles drøftel-

ser af de nationale elitemodeller, talent- og dual career-strategier. 

 

 DIF overtager ansvaret for den danske deltagelse ved De Paralympiske Lege (PL) og side-

stiller dermed parasporten og almenidrætten. OL og PL har hidtil været to forskellige orga-

nisationer hvor den danske OL-deltagelse har været organiseret af DIF (NOC i Danmark), 

mens Parasport Danmark har stået for den danske deltagelse ved PL. Det ansvar overgår nu 

til DIF, og det betyder fx, at det er DIF, der fastsætter udtagelseskrav, er udtagelseskomité 

og sammensætter PL-staben. 

 

 Der er i forbindelse med projektet omkring Danmarks Rostadion opstået nogle økonomiske 

udfordringer. Bestyrelsen for projektet meddeler at der efter granskning af projektøkonomi-

en forbundet med dispositionsforslaget er fremkommet en usikkerhed om nogle poster i 

 27. SEPTEMBER 2017 

 

  2 

 LONE HANSEN 
 

  MEDDELELSER 



 

2/2 

budgettet, som anløber 10-12 mio. kr. mere end først beregnet. Der er igangsat et intensivt 

arbejde med at fremskaffe et retvisende billede af det samlede budget, samt forslag til hvor-

dan det manglende beløb eventuelt kan tilvejebringes. Bestyrelsen for projektet vil i første 

ombæring arbejde videre med fokus på at tilvejebringe den nødvendige økonomi. 

 

 

 

 

 


