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____________________________________________________________________ 
 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015/16:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DCuF har i 2015/16 i høj grad opfyldt de sportslige resultatmål. Team Rasmus Stjerne har 

med en 2. plads til VM præsteret bedre end det øvre resultatmål og Team Lene Nielsen har 

med en 4. plads til EM opfyldt målsætningen. En 8. plads til VM er inden for det acceptable.  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og 

OL/fastholde nuværende resultater på internationalt niveau. 

• DCuF har i 2015/16 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. Målopfyldelsen skyldes, 

at forbundet er langt i kulturforandringsprocessen, hvor atleterne har en langt mere 

professionel og dedikeret tilgang til sporten. Bl.a. har atleterne trænet og konkurreret langt 

mere end de foregående år. Samarbejdet med Team Danmarks sportspsykologiske og 

fysiologiske eksperter har desuden skærpet træningsaktiviteterne og rustet holdene til at 

præstere på højt niveau i afgørende situationer. På trods af den høje grad af målopfyldelse 

skal det bemærkes, at den større træningsmængde har resulteret i flere skader og enkelte 

atleter mangler på nogle indsatsområder at omsætte viden til praksis. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag. 

• DCuF har i 2015/16 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til, 

at målsætningerne er opfyldt er, at is-kvaliteten til nationale konkurrencer er forbedret og at 

der er blevet etableret en aftale med Gentofte Skøjtehal om sommer-is i 2016. 

At målopfyldelsen kun er opfyldt i nogen grad skyldes, at det teknologiske projekt 

omhandlende stenpositionering er blevet forsinket og at is-kvaliteten i forbindelse med den 

daglige træning i Hvidovre skøjtehal er af svingende kvalitet. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

• DCuF har i nogen grad opfyldt målsætningen gennem opstart af talentudviklingsprojektet 

”Danish Curling Academi (DCA)”. Aktiviteterne og deltagelsen i DCA har fået en positiv 

evaluering, men det har samtidig givet nogle opstartsvanskeligheder, at det ikke er lykkedes 

at ansætte en talentchef. 

 

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DCuF (olympisk) indplaceret som 

internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er på baggrund af den udarbejdede masterplan forankret i en etårig forlængelse af den 

forgående toårige samarbejdsaftale.1 

 

                                                 
1 DCuF forventes at overgå til støttekoncept 2017-2020 den 1. juli 2017. 
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Dansk Curling Forbund (DCuF) bevilges for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017, 1.497.400 kr. til 

den etårige samarbejdsaftale.  

 

 

3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

DCuF ansøger om 1.497.400 kr. i samlet økonomisk støtte som internationalt eliteforbund i 

perioden 1. juli 2016– 30. juni 2017. I 2015/16 udgjorde støtten til DCuF 1.205.000 kr. 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

 

 EM Herrer 2014 – Målsætning; top 3 – Acceptabelt; Kvalifikation til VM 

 EM Damer 2014 – Målsætning; top 4 – Acceptabelt; Kvalifikation til VM 

 VM Herrer 2015 - Målsætning; top 4 – Acceptabelt; Kvalifikation til OL 

 VM Damer 2015 - Målsætning; top 4 – Acceptabelt; Kvalifikation til OL 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden:  

 Der skal opnås formtopning til mesterskaber ved at træning og konkurrencedeltagelse 

planlægges i samarbejde med Team Danmarks eksperter. 

 Antallet af skader skal, gennem bedre planlægning og skadesforebyggende tiltag, reduceres. 

 Der skal etableres et tættere samarbejde mellem de to indplacerede dame-hold med henblik 

på at kunne stille det stærkest mulige hold til mesterskaber. 

 Kvaliteten af den tekniske træning skal øges gennem brug af et stenpositioneringssystem og 

et skræddersyet kamerasystem. 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag:  

 Der skal i samarbejde med Hvidovre Kommune, Hvidovre Curlingklub og Hvidovre 

Idrætscenter etableres is-forhold på internationalt niveau i forbindelse med træning og 

konkurrence. 

 De bedste hold skal have tilknyttet coaches som deltager i både trænings- og 

konkurrenceaktiviteter. 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen:  

 Der udarbejdes et curlingspecifikt ATK. 

 Talentudviklingsprojektet DCA kvalificeres og udvikles gennem inspiration fra andre 

forbund og nationer. 

 Der etableres en dansk coach-uddannelse, hvor der skal uddannes min. 10 trænere i 2016/17. 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter:  

Team Rasmus Stjerne, Team Lene Nielsen, Madeleine Dupont 

Team Danmark-atleter: 

Team Dupont 
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5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DCuF forventes i 2016 at være på 2.241.000 kr.  

Forbundet har en egenkapital på 549.335 kr.  

 

I 2015/16 var det fælles elitebudget (DCuF og Team Danmark) på 1.815.000 kr. 

Det fælles elitebudget for 2016/17 er på i alt 2.256.200 kr. og DCuFs samlede elitebudget er på 

2.256.200 kr.  

DCuF’s andel af det fælles elitebudget udgør 758.800 kr. (34 %) og Team Danmarks andel udgør 

1.497.400 kr. (66 %).  

Af det fælles elitebudget anvendes 236.000 kr. (10%) på talentarbejdet.  

 

 

6. Forbundets kommentarer 

DCuF har målrettet arbejdet med og implementeret den ambitiøse strategi, der blev udarbejdet og 

vedtaget af årsmødet i 2014. De fleste af vores strategiske indsatsområder er igangsat og 

implementeret. Der er stadig et par områder der kræver fortsat fokus som f.eks. Danish Curling 

Academy og isforhold. Det arbejdes der vedholdende med.  

 

I efteråret 2016 er det planen at revidere strategien med det formål, at fortsætte det paradigmeskift 

og kulturforandring, som blev igangsat i 2014. 

 

Den 9. maj 2016, Susanne Slotsager, formand 


