
 Bilag til punkt 3 – bestyrelsesmødet den 25. maj 2016 
 
 

Side 1 af 8 

Bestyrelsesrapport for perioden 17. februar – 11. maj 2016  
 

 Aktiviteter Mål fra støttekoncept 2013-2016 samt  

Rammeaftale med Kulturministeriet 

Sportslige resultater 

 

De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placerings-

point. Der medregnes alene resultater blandt TD-støttede atleter. 

 

Placeringspoint er beregnet på baggrund af Team Danmark støttede atleter, der har 

placeret sig fra 1.-8.-plads til VM eller OL i olympiske discipliner. De år, hvor der 

både afholdes VM og OL i en given disciplin tildeles den pågældende disciplin alene 

placeringspoint ved OL. 

 

Antallet af medaljer i ikke OL-discipliner inkluderer samtlige medaljer opnået til 

VM og EM i discipliner, der ikke finder sted til OL. Derudover opgøres antallet af 

EM-medaljer i olympiske discipliner. Du kan endvidere følge resultatudviklingen 

dag for dag på www.teamdanmark.dk 

 

Der er pr. 11. maj 2016 opnået (antallet pr. 11. maj 2012 angivet i parentes):  

 10 EM-medaljer i ikke-olympiske discipliner (5) 

 12 EM-medaljer i olympiske discipliner (10) 

 0 VM-medaljer i ikke olympiske discipliner (0) 

 5 VM-medaljer i olympiske discipliner (2) 

 

Team Danmark støttede forbund 

skal opnå bedre sportslige resulta-

ter ved EM, VM og OL, samtidigt 

skal Danmark som minimum fast-

holde sin position på nationsrangli-

ster 

 

Sportslige begiven-

heder 

 

 Lone Hansen og Hanne Pedersen overværede EM i 10 dans i Købehavn den 

20. februar 2016 

 Hanne Pedersen overværede EM U19 kvinder fodbold i Viborg den 5.- 7. april 

2016. 

 Lone Hansen overværede 9. april 2016 håndbold herrernes OL kvalifikations-

kamp mod Norge, Jyske Bank Boxen, Herning. 

 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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Forsknings- og  

udviklingsprojekter, 

herunder teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der er igangsat 11 forsknings- og udviklingsprojekter i perioden fra 1. januar 2013 

og indtil dags dato.  

 Ved ansøgningsfristens udløb 9. februar 2016 har Forskningsudvalget modtaget 13 

ansøgninger om støtte til forskningsprojekter til et samlet beløb på kr. 6.370.415.  

 

Forskningsudvalget har ved FU mødet den 29. februar 2016 bevilliget støtte til 5 

forskningsprojekter samt et udviklingsprojekt (TD, Kommune, DIF) i alt kr 1.496.574:  

 

1) Bevilling til videreførsel af samarbejdsaftale med henblik på at opnå ny viden inden 

for områderne træningsmodeller, forberedelsesstartegier (opvarmning) og brug af er-

gogene stoffer (500.000 kr.). Ansøger: Jens Bangsbo, Peter Møller Christensen og 

Casper S Andersen. Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Involve-

rede forbund: DFfR, DKF og DCU 

 

2) Maksimal fedtoxidation - kobling til præstation og effekt af faste (153.930 kr.). An-

søger: Jørn Wulff Helge. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Biomedicinsk institut, 

København. Involverede forbund: DTriF 

 

3)  Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og 

praksis i danske fodboldakademier (725.000 kr.). Ansøger: Martin Treumer Gregersen. 

Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet  

Involverede forbund: DBU 

 

4) Bevilling til fortsættelse af forskningssamarbejdet med Dansk Sejlunion (408.907 

kr.). Ansøger: Jonathan Bay og Nikolai Nordsborg. Institut for Idræt og Ernæring, 

Københavns Universitet. Involverede forbund: DS 

 

5) The efficacy of Mindfulness Training in improving cognitive and physical perfor-

mance in handball players (33.237 kr.). Ansøger: Ulrich Kirk Institut for Psykologi 

Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense 

Involverede forbund: DHF 

 

Projekt: Talentudviklingsmiljøer med fokus på evolutionære udviklingsprocesser og 

Der skal iværksættes mindst 10 

forsknings- eller udviklingsprojek-

ter i løbet af perioden 2013-2016. 

 

De involverede forbund oplever, at 

forsknings- og udviklingsprojek-

terne har bidraget med viden, der 

har haft positiv effekt på den 

sportslige udvikling og den gene-

relle kompetenceudvikling i for-

bundet. 

 

I 2013 - 2016 arbejder udvalgte 

forbund – herunder Verdensklasse-

forbund - med teknologi, der ana-

lyserer relevante præstationsfakto-

rer i træning og konkurrence. 

 

I 2014 er der etableret mindst ét 

teknologiudviklingsprojekt mellem 

Team Danmark, forbund og rele-

vante eksterne partnere. 
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forældre i verdensklasse (175.000 kr.). Ansøger: Morten Erfurth. Viborg Idrætsråd (i 

samarbejde med Danmarks Idrætsforbund). 

 

Sociale og sam-

fundsmæssige fakto-

rer (job- og uddan-

nelsesområde) 

 Knud Skadborg har 22. februar 2016 deltaget i møde med Gentofte Kommune for 

at drøfte Gentofte Kommunes plan om at udvikling af innovative tilbud i ung-

domsuddannelserne med udgangspunkt i kommunens opkøb af Copenhagen Inter-

national School. 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har 13. april 2016 deltaget i Eliteidrætsgym-

nasier.dk’s halvårlige netværksmøde, som foregik på Ikast-Brande Gymnasium. 

Der var 30 deltagere. 

 Team Danmark har 21. april 2016 sendt et brev til Børne- og Undervisningsmini-

ster, som opfordrer ministeren til at præcisere, hvordan atleters behov for fleksibi-

litet i praksis tilgodeses i regeringens udspil til gymnasiereform. 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har 25. april 2016 deltaget i møde med Kø-

benhavns Universitet om at forbedre vilkårene for atleter, som studerer på Køben-

havns Universitet. 

 Team Danmark var 11. maj 2016 vært for første møde i det nyetablerede netværk 

af HHX og HTX-gymnasieskoler, som tilbyder fleksible ordninger for atleter.  

Team Danmark var repræsenteret ved Magnus Monsyld og Knud Skadborg. Der 

var 15 deltagere.  

 

Tilfredsheden med tilbuddene på 

job og uddannelsesområdet skal 

være stigende i perioden 2013-

2016 blandt atleterne. 

 

De bedste atleter skal i 2016 ople-

ve, at de har et økonomisk råde-

rum, der sikrer fokus på sportskar-

rieren. 

 

Der er i 2014 etableret vejled-

ningsordninger på minimum to 

universiteter og minimum to pro-

fessionshøjskoler ud over de ord-

ninger, der er etableret i 2012. 

Samarbejde med 

Elitekommunerne 
 Magnus Wonsyld har 2. februar 2016 deltaget i eliterådsmøde i Esbjerg Kommune. 

 Magnus Wonsyld har 23. februar 2016 deltaget i eliterådsmøde i Randers Kom-

mune. 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har 24. februar 2016 afholdt netværksmøde 

med elitekommunerne i Århus med fokus på at drøfte videreudviklingen af samar-

bejdet i 2017 – 2020. 

 Hanne Pedersen har 24. februar 2016 deltaget i Eliterådsmøde i Aarhus Kommune. 

 Lone Hansen og Kenneth Heiner-Møller har 25. februar 2016 været til møde i Hil-

lerød kommune, med deltagelse af borgmester Dorte Meldgaard. 

 Knud Skadborg har 26. februar 2016 deltaget i indvielsen af Gentofte-hallen. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg har 1. marts 2016 deltaget i statusmøde med Sil-
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keborg Kommune. Lone Hansen var dernæst på rundvisning i centrale talentmiljø-

er i Silkeborg Kommune, og afsluttede dagen med deltagelse i den årlige mester-

skabsfest. 

 Knud Skadborg deltog 1. marts 2016 i Team Copenhagens mesterskabsfest på Kø-

benhavns Rådhus.  

 Hanne Pedersen har 15. marts 2016 deltaget i Eliterådsmøde i Horsens kommune. 

 Lone Hansen og Jesper Starcke har 15. marts 2016 været på besøg i Aalborg og 

deltaget i rundvisning i centrale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner i kom-

munen.  

 Kenneth Heiner-Møller har den 30. marts 2016 deltaget i eliterådsmøde i Hader-

slev kommune. 

 Knud Skadborg har 6. april 2016 deltaget i møde med Hvidovre Kommune vedr. 

potentialerne for samarbejde. 

 Team Danmark har 12. april 2016 afholdt netværksmøde for elitekommunernes 

elitekoordinatorer i Silkeborg. 20 kommuner var repræsenteret ved mødet. Team 

Danmark var repræsenteret af Lone Hansen, Knud Skadborg, Kenneth Heiner-

Møller og Magnus Wonsyld. 

 Kenneth Heiner-Møller har 12. april 2016 deltaget i eliterådsmøde i Kolding 

kommune. 

 Magnus Wonsyld har 14. april 2016 deltaget i eliterådsmøde i Vejle Kommune. 

 Hanne Pedersen har 26. april 2016 deltaget i Eliterådsmøde i Roskilde kommune. 

 Magnus Wonsyld har 2. maj 2016 deltaget i eliterådsmøde i Viborg Kommune. 

 Lone Hansen og Jesper Starcke har 14. april deltaget i møde med Slagelse kom-

mune og drøftet et eventuelt samarbejde og deltaget ved rundvisning i centrale ta-

lentmiljøer.   

 Jesper Starcke har 4. maj 2016 deltaget i eliterådsmøde i Herning kommune. 

 

Forbedret talentud-

vikling 
 1. og 3 marts 2016 blev der afholdt status- og sparringsmøder med alle specialfor-

bund som er i gang med ATK implementering.  

 ATK Speedway er udgivet.  

 2. marts 2016 blev der afholdt inspirationsmøde med emnet ”talent er blot et for-

spring” v/ Morten Bennekou. 49 deltagere.  

I 2013 skal Team Danmark i sam-

arbejde med relevante partnere 

have udarbejdet et værdisæt for 

talentudvikling i dansk idræt. 
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 20. april 2016 blev der afholdt inspirationsmøde med emnet ”Hot hour fra forsk-

ningen”. 26 deltagere.  

 Fjerde styregruppemøde har været afholdt 25. april 2016 om udvikling af udgivel-

sen om aldersrelateret træning - ATK 2.0. Udgivelsen forventes fortsat før som-

merferien 2016. Lanceringen vil først finde sted efter OL i Rio. 

 

 

  

Verdensklasseforbund og Interna-

tionale eliteforbund skal i 2014 

have en talentudviklingsstrategi, 

hvor det overordnede værdisæt er 

indarbejdet. 

 

I 2016 skal mindst 50 % af talen-

terne fra programmet være Ver-

densklasseatleter eller Eliteatleter. 

 

Faciliteter  Lone Hansen og Knud Skadborg har 8. februar 2016 deltaget i møde i styregrup-

pen vedr. forprojektet for Nationalt Elitesportscenter.  

 Knud Skadborg har 16. marts 2016 deltaget i hhv. styregruppe-møde og i bestyrel-

sen for Aarhus Internationale Sejlsportscenter. 

 Knud Skadborg har 12. april 2016 deltaget i styregruppe-møde vedr. Aarhus Inter-

nationale Sejlsportscenter. 

 Der er den 26. april underskrevet en Driftsoverenskomst vedrørende Danmarks 

Rostadion, Bagsværd Sø mellem Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø og 

Team Danmark. 

 Lone Hansen, Martin Elleberg Petersen og Knud Skadborg har 4. maj 2016 delta-

get i 1. møde i arbejdsgruppen for 2. fase af forprojektet om etablering af NEC.  

  Hanne Pedersen har den 10. maj 2016 deltaget i workshop vedr. Danmarks Rosta-

dion, Bagsværd Sø.  

 

Tilfredsheden med adgangen til og 

kvaliteten af træningsfaciliteterne 

skal stige i gennem perioden i de 

sportsgrene, hvor Team Danmark 

foretager en prioriteret indsats. 

 

I 2016 har Team Danmark realise-

ret visionen om et nationalt elite-

sportscenter. 

Ekspertområder  Fysioterapeut Gitte Karlshøj har i perioden 13. – 22. februar 2016 ydet sportsfysio-

terapeut ekspertbistand ved træningssamling Dansk Orienteringsforbund.    

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 14. - 22. februar 2016 ydet 

sportsfysioterapeutisk ekspertbistand for Badminton Danmark ved EM Kazan, 

Rusland. 

 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 22. – 25. februar 2016 ydet sportsfysio-

terapeutisk ekspertbistand ved Danmark Cykle Union, Ballerup Superarena.  

 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 26. februar 2016 – 7. marts 2016, ydet 

sportsfysioterapeutisk ekspertbistand ved Danmark Cykle Union, VM London. 

Tilfredsheden med adgangen til og 

kvaliteten af ekspertydelserne 

blandt elite- og verdensklasseatle-

ter skal være højere i 2016 end i 

2013. 

 

Team Danmarks eksperter skal 

være mere til stede ved træning og 

konkurrencer i verdensklassefor-
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 Sportspsykolog Jakob Hansen og fysioterapeut Michael Ries Dünweber har i peri-

oden 7.-13. marts 2016 ydet ekspertbistand for badmintonlandsholdet ved All Eng-

land. 

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 19. marts – 2. april 2016 

ydet sportsfysioterapeutisk ekspertbistand, ved Kajaklandsholdet – træningslejr, 

Florida, USA. 

 Fysioterapeut Michael Ries Dünweber har i perioden 26. marts – 12. april 2016 

ydet sportsfysioterapeutisk ekspertbistand, ved Badminton Danmark Indien / Ma-

laysia Open. 

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har i perioden 23. april – 1. maj 2016 ydet sports-

fysioterapeutisk ekspertbistand ved Dansk Sejlunion, World Cup, Hyeres, Frank-

rig.  

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 24.- 30. april 2016 ydet 

sportsfysioterapeutisk ekspertbistand ved EM, Frankrig Badminton Danmark. 

 

bund sammenlignet med perioden 

2009-2012. 

 

 

Alle landstrænere og sportschefer i 

Verdensklasseforbund og Interna-

tional eliteforbund har senest i 

2014 en personlig udviklingsplan. 

 

Der skal i 2016 være en høj grad af 

tilfredshed hos landstrænere, 

sportschefer og talentansvarlige 

med de tematiske studieture og nye 

fora. 

Kommunikation, 

dokumentation og 

analyser 

 Team Danmark har siden 15. juli 2013 suppleret de eksisterende kommunikations-

kanaler med at bruge Facebook til forskellige målgrupper. Der er i øjeblikket 577 

af de Team Danmark støttede atleter i den lukkede gruppe samt 15.000 følgere på 

Team Danmarks side. 

 Team Danmark producerede fem pressemeddelelser/nyheder i perioden fra den 27. 

februar – 11. maj 2016 til teamdanmark.dk og otte pressemeddelelser til ol.dk 

sammen med DIF.  

 Infomedia registrerede 544 presseklip om ”Team Danmark” fra den 27. februar – 

11. maj 2016, herunder to tv-indslag og to radioindslag. 

 Periodens største enkeltstående historier var: 

 OL-medaljemålsætning på 10 medaljer 

 Nyt Nationalt Elitesportscenter skal løfte dansk elitesport 

 Specialudviklede banecykler giver medaljedrømme 

 Den fælles OL-kommunikationsgruppe med DIF arbejder videre med afsæt i den 

fastlagte kommunikationsstrategi. Der har siden sidste bestyrelsesmøde været af-

holdt møde med blandt andet TV2, DR og Dansk Supermarked om aktiveringsstra-

tegi og samspil frem mod OL. 
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 Der er i øjeblikket cirka 48.000, der følger OL-forberedelserne via ”Danmark til 

OL” på Facebook.  

Åbenhed  Der er 28 disciplinanalyser på de Team Danmark støttede forbund, som i øjeblik-

ket ligger på www.teamdanmark.dk. 

 

 

Administration  Lone Hansen samt relevante konsulenter og sportschefer for olympiske forbund 

deltog i perioden 7.-12. marts 2016 i OL Studietur til Rio. 

 Lone Hansen deltog 17. mart 2016 i pressemøde vedr. medaljemålsætning. 

 Lone Hansen deltog 30. marts 2016 i møde hos Dansk Spil vedr. udlodningsmid-

lerne. 

 Lone Hansen holdt 4. april 2016 oplæg for Dansk Supermarked ved et Sport One 

Danmark arrangement i Århus. 

 Lone Hansen holdt 5. april 2016 oplæg ved Netværksmøde for små forbund med 

Dan Boyter. 

 Knud Skadborg har 18. april 2016 deltaget i det første møde i Kulturministeriets 

arbejdsgruppe vedr. integriteten i international eliteidræt. 

 Lone Hansen deltog 18. april 2016 i møde vedr. udlodningsmidlerne i DGI-byen. 

 Lone Hansen holdt 21. april 2016 møde med LOA-Fonden vedr. udlodningsmid-

lerne. 

 Lone Hansen deltog 27. april 2016 i Sport One Danmarks bestyrelsesmøde. 

 Lone Hansen holdt 29. april 2016 møde med Bente Skovgaard og Steen Kyed fra 

KUM  

 Lone Hansen holdt 3. maj 2016 opdateringsmøde med Nielsen Nygaard, DIF. 

 Lone Hansen holdt 9. maj 2016 møde med Lars Lundov, Sport Event Denmark. 

 Lone Hansen og Martin Elleberg Petersen deltog 10. maj ved Danmarks Cykle 

Unions præsentation af nye banecykler, Ballerup Super Arena. 

 

 

Bestyrelsesmedlem-

mernes møde- og 

aktivitetsdeltagelse 

Siden sidste bestyrelsesrapport har bestyrelsesmedlemmerne rapporteret, at de har del-

taget i følgende møder og aktiviteter: 

 Frank Jensen og Lone Hansen holdt 29. februar 2016 formøde med Niels Nygaard 

og direktør Morten Mølholm fra DIF vedr. Nationalt Elitesportscenter. 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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 Britta Riis deltog i medieudvalgets møde 4 marts 2016. 

 Frank Jensen og Lone Hansen var 21. marts 2016 til Dansk Boldspil-Union’s show 

”Dansk Fodbold Award”. 

 Team Danmarks bestyrelse holdt 29. marts 2016 fællesmøde med DIF’s bestyrelse 

vedr. Nationalt Elitesportscenter. 

 Else Trangbæk havde møde med Thue Kvorning 18. april 2016 vedr. forsknings-

området. 

 Frank Jensen deltog 19. april 2016 i Dansk Svømmeunions show ”Dansk Svømme 

Award 2016” i Cirkusbygningen i København. 

 Frank Jensen holdt tale ved DIF’s Repræsentantskabsmøde 29. april 2016 med DIF 

og specialforbundene i forbindelse med DIF’s årsmøde i Idrættens Hus. Susanne 

Bach Bager deltog i mødet 29. april, Else Trangbæk deltog 30. april og Lone Han-

sen deltog begge dage.    

 Susanne Bach Bager og Lone Hansen deltog 29. april 2016 i afskedsreception for 

Preben Staun, Idrættens Hus. 

 

 


