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Bestyrelsesrapport for perioden 8. december 2016 – 27. februar 2017 
 
 

Ledelsesresumé 
 
NEC  
Arbejdsgruppen, der er nedsat af Team Danmark og DIF, har 17. februar 2017 færdiggjort sin rapport, som beskriver 
det centrale Nationale Elitesportscenter (NEC) i København, mulighederne for at udvikle regionale NEC’ere i Aarhus, 
Odense og Aalborg og en strategi for udvikling at nationale specialtræningsfaciliteter. Rapporten skal drøftes på et 
fælles bestyrelsesmøde mellem Team Danmark og DIF den 19. april, hvor den videre proces vil blive diskuteret. 
 
Dual Career  
Undervisningsministeriet igangsatte den 10. januar en forsøgsordning på erhvervsuddannelserne for eliteatleter. 
Ordningen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Vi er endvidere ved at udvikle en Team Danmark-
praktikpartner-ordning og er i dialog med udvalgte specialforbund og erhvervsorganisationer om implementeringen. 
Team Danmark har aftalt et samarbejde med Dansk Supermarked om potentielle ansættelser af atleter i 
erhvervsuddannelsespraktik. 
Der pågår drøftelser med ministeriet på SU-området. 
 
Forskningsstrategi  
Team Danmark har afholdt dialogmøde med en række ledere fra universiteterne om Team Danmarks kommende 
forsknings, innovations- og udviklingsstrategi. På mødet blev der bl.a. drøftet modeller for fremtidigt samarbejde og 
diskuteret, hvordan der tiltrækkes ressourcer til forskningsprojekter.  
 
Finansieringsstrategi 
Team Danmark har udarbejdet et udkast til finansieringsstrategi inkl. et baggrundsnotat mhp. drøftelse på 
bestyrelsesseminaret 27. februar 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: 

 Finansieringsstrategi: Team Danmark har udarbejdet et udkast til 
finansieringsstrategi inkl. et baggrundsnotat mhp. drøftelse på 
bestyrelsesseminaret 27. februar 2017. 
 

Mål 2: 

 Fleksibilitet og ressourceudnyttelse: Det fælles samarbejdsværktøj 
mellem specialforbundene og Team Danmark, ”Masterplanen”, er 
blevet justeret, så det er en langt mere fleksibel platform end tidligere. 
Det er bl.a. nu muligt at ændre eller tilføje nye udviklingsprojekter 
undervejs i et bevillings år så masterplanen kan rumme ændringer og 
ad hoc opståede udviklingsmål. Ændringerne er lavet i tæt 
samarbejde med udvalgte sportschefer. 
 
Der internt i Team Danmark afholdt fællesmøder i efteråret 2016 for at 
skabe overblik over de forskellige faggruppers arbejde og ekspertise 
samt skabe ressourceoptimering på tværs af faggrupper. Der er stadig 
en proces i gang, som skal søge at optimere og rammesætte det 
tværfaglige samarbejde både internt i Team Danmark og i samarbejde 
med interessenter. Dette er med særligt henblik på masterplanens 
udarbejdelse (ressourcer) og fleksibilitet i samarbejdet med 
specialforbundene. 

 

Mål 3: 

 Dual career: Team Danmark, har aftalt et samarbejde med Dansk 
Supermarked om potentielle ansættelser af atleter i 
erhvervsuddannelsespraktik 
 

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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 Dual career: Undervisningsministeriet igangsatte den 10. januar en 
forsøgsordning på erhvervsuddannelserne for eliteatleter. Ordningen 
er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Vi er endvidere ved 
at udvikle en Team Danmark-praktikpartner-ordning og er i dialog med 
udvalgte specialforbund og erhvervsorganisationer om 
implementeringen. 

 
Mål 4: 

 Kompetenceudvikling: Team Danmark har etableret uddannelsen 
’Lederuddannelse i elitesport’. Alle 23 sportschefer har tilmeldt sig 
uddannelsen, der har første modul 14.-16. marts. 

 
Mål 5: 

 NEC: Den af Team Danmark og DIF nedsatte arbejdsgruppe har 17. 
februar 2017 færdiggjort sin rapport, som beskriver det centrale 
Nationale Elitesportscenter (NEC) i København, mulighederne for at 
udvikle regionale NEC’ere i Aarhus, Odense og Aalborg og en strategi 
for udvikling at nationale specialtræningsfaciliteter.  

 

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

Mål 1:  
Forskningsstrategi: Team Danmark afholdt 3. februar dialogmøde med 
en række ledere fra universiteterne om Team Danmarks forsknings, 
innovations- og udviklingsstrategi. På mødet blev der bl.a. drøftet 
modeller for fremtidigt samarbejde og diskuteret, hvordan der 
tiltrækkes ressourcer til forskningsprojekter.  
 
NEC: Der er som led i 2. fase af forprojektet for udvikling af Nationalt 
Elitesportscenter afholdt regionale workshops i København (8. 
november 2016), Aarhus (25. november 2016), Aalborg (15. 
december 2016),) og Odense (18. januar 2017), med deltagelse af de 
relevante regionale forsknings- og udviklingsmiljøer mhp. at 
identificere lokale styrkepositioner, samarbejdsmodeller og drøfte 
mulighederne for samarbejde.  

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 2: 

 Innovation: Der nedsat en intern arbejdsgruppe på tværs af 
faggrupper, som er tovholdere på innovationsprocessen i Team 
Danmark. Arbejdsgruppen skal sikre størst mulig diversitet i 
innovationsprocessen og sikre, at innovation bliver tænkt ind i alle 
Team Danmarks arbejdsområder. For at få input til den forestående 
innovationsproces har arbejdsgruppen tilknyttet Erik W. Hallgren fra 
Teknologisk Institut, som ekstern konsulent for det videre arbejde. 
  

Mål 3: 

 Samspil: Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (Team Talent 
og Elite) har udarbejdet et fælles notat, som beskriver rollefordelingen 
i talentarbejdet. 
 

 Samspil: Team Danmark har inviteret specialforbundene (sportschefer 
og politisk eliteansvarlige) til dialogmøde 8. marts 2017. Det er 
hensigten at invitere specialforbundene til halvårlige dialogmøder 
mhp. fælles drøftelse af strategiske emner.  

 

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

Mål 1:  

 Talentarbejde: Team Danmark har i samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund identificeret tre specialforbund (Dansk Fægte-Forbund, 
Bueskydning Danmark og Danmarks Cykle Union), hvor der igangsat 
dialog om langsigtede talentprojekter. 

 
Mål 2:  

 Talentarbejde: Støttekoncept 2017-2020 giver mulighed for at give 
talenter med særligt potentiale hjælp fra Team Danmarks faggrupper. 
Af hensyn til fleksibilitet og bedre udnyttelse af ressourcer er det på 
arbejdsgruppeniveau besluttet hvilke initiativer og hvilke atleter, det 
drejer sig om. Det er således en fælles analyse mellem 

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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specialforbundet og Team Danmark, som danner baggrund for det 
enkelte talent eller forbundets talentgruppes fokus. 

 
Mål 3:  

 Talentarbejde: I forbindelse med Team Danmarks netværksgrupper vil 
der som noget nyt blive oprettet netværksgrupper for 
talentansvarlige/trænere. Det er første skridt til at sætte fokus på 
videnudvikling og videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasse”.  

 

Organisation Nyansættelser: 
 

 Peter Jensen, konsulent, Afd. for Politik og Relationer 
Peter er ansat 1. januar 2017, og han bliver områdeansvarlig for 
vidensudvikling og formidling inden for talentarbejde i dansk eliteidræt. 
Peter har færdiggjort sit ph.d. inden for sportsfysiologi på Institut for 
Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Peter har som tidligere 
verdensklasseatlet i trampolin repræsenteret Danmark 3 gange med 
OL og vundet sølv ved VM.  

 

 Kasper Otte Dideriksen, sportsernæringskonsulent 
Kasper er uddannet Cand. scient. i human fysiologi ved Københavns 
Universitet og har været ansat som forsker og skrevet ph.d. ved 
Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital, hvor det primære 
fokus har været på indtag af forskellige typer protein og 
muskelopbyggende effekt. 
 
Kasper er tidligere elitesvømmer og har efterfølgende prøvet kræfter 
med triatlon.  

 
Fratrædelse: 

 Jens Meibom  
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Jens fratræder sin stilling som konsulent pr. 28. februar 2017 for at 
blive sportschef i Badminton Danmark. Der er slået en stilling op med 
ansøgningsfrist 1. marts og der afholdes samtaler medio marts med 
henblik på ansættelse pr. 1. maj 2017. 
 

Sportslige resultater 
 
Periode:  
8. december 2016 –  
27. februar 2017 

18. december:  
Kvindelandsholdet i håndbold deltog i januar i EM i Sverige og blev nr. 4. 
 
29. januar:  
Herrelandsholdet i håndbold deltog i januar i VM i Paris, Frankrig og blev nr. 
10.  
 
18. februar:  
Nikolaj Lund og Marta Kocik fik sølv ved EM i 10-dans i København 
 
19. februar:  
Badmintonlandsholdet vandt guld til EM for blandede hold. 
 
Derudover har Team Danmark-støttede atleter endnu ikke deltaget ved EM 
eller VM i 2017.  
 
Nationsranking med udgang af 2016 (Kilde: Infostrada/Gracenote) 
  
Sommer OL-discipliner 

 Målt på antal medaljer: Nr. 18 blandt alle nationer – nr. 3 blandt små 
nationer (med mindre end 10 mio. indbyggere). 

 Målt på antal top 8-placeringer: Nr. 24 blandt alle nationer – nr. 5 
blandt små nationer. 

 Målt på antal guld medaljer: Nr. 28 blandt alle nationer – nr. 9 blandt 
små nationer. 

 
Alle OL-discipliner:  

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.  
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 Målt på antal top 8-placeringer: Nr. 24 blandt alle nationer – nr. 5 
blandt små nationer. 

 
Alle discipliner (både OL og ikke-OL-discipliner): 

 Målt på antal top 8-placeringer: Nr. 20 blandt alle nationer – nr. 5 
blandt små nationer. 

 
 

 
 
 


