
 

 

Procesplan for arbejdet med udvikling af TD´s nye forsknings-, 
innovations- og udviklingsstrategi (udfærdiget juni 2016 og opdateret april 2017) 

 
Vi vil arbejde ud fra en procesplan som skal sikre input internt fra Team Danmark, fra 
forskningsmiljøer og relevante samarbejdspartnere (virksomheder og kommuner) og fra 
trænere og sportschefer i Team Danmark-støttede specialforbund. Visionen er at udvikle 
en forsknings- og udviklingsstrategi, som bygger på input fra alle disse parter. Det er ikke 
første gang i Team Danmarks historie, at dette arbejde gøres og derfor skal vi tage vores 
erfaringer med videre – bygge videre på det som virker. 

 
Procesplan: 

 Procesplanen blev initieret med det første interne møde i Team Danmark d. 13. 
september 2016, og herefter afholdte vi de første møder med 
forskningsmiljøerne. Første møde i denne møderække blev afholdt d. 5. oktober 
2016 og andet møde d. 3. februar 2017. Her var studielederne for Idræt på 
universiteterne i Ålborg, Århus, Odense og København, samt lederne fra 
Bispebjerg hospital (idrætsmedicin), DTU og ITU inviteret.  

 Næste fase af procesplanen vedrørte en intern diskussion og konkretisering af 
de indkomne input. Status på TD´s forsknings-, innovations- og 
udviklingsstrategi blev forelagt bestyrelsen i december 2016. 

 Fremadrettet arbejder en mindre udvalgt gruppe videre med konkretisere og 
kvalificere udkastet til TD´s forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi. Dette 
arbejde gøres i løbende dialog mellem en fra TD udvalgt faglig sparringsgruppe 
og udvalgte nøglepersoner fra forskningsmiljøerne, samt med andre relevante 
samarbejdspartnere, trænere og sportschefer. Herunder vil der rettes fokus på:  

o Samarbejdsmodeller og samspil mellem de involverede partner på 
forsknings-, innovations- og udviklingsområdet 

o Fælles ressourcetilvejebringelse 
o Team Danmark konference 2017 for trænere, sportschefer, vidensmiljøer, 

innovative danske virksomheder og kommercielle partnere 

 I medio 2017 benyttes det færdige udkast til TD´s forsknings-, innovations- og 
udviklingsstrategi som oplæg til bestyrelsen, som i sidste ende beslutter TD´s 
forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi for 2017-2020. 

 


