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1. Opgave 
Bestyrelsen skal drøfte og godkende støttekoncept 2017 – 2020. 

 

2. Baggrund 
Proces 

På bestyrelsesmødet 4. marts 2015 fastlagde bestyrelsen procesplanen for udvikling af støttekoncept 

2017 – 2020, samt nedsatte en administrativ arbejdsgruppe. Bestyrelsens referencegruppe har be-

stået af Ulrik Wilbek, Bitta Riis, Else Trangbæk og Flemming Knudsen. 

 

Bestyrelsen vedtog hovedlinjerne for støttekoncept 2017-2020 på mødet den 2. december 2015. 

Team Danmark præsenterede 14. december 2015 på informationsmøde hovedlinjerne for specialfor-

bundene, Danmarks Idrætsforbund og Elitekommunerne, som herefter fik Hovedlinjerne i høring.  

 

Der indkom høringssvar fra Danmarks Idrætsforbund, Aktivkomitéen, 15 specialforbund og fire 

Elitekommuner. Bestyrelsen drøftede høringssvarene på sit møde 5. marts 2016, og arbejdsgruppen 

fik til opgave at færdiggøre Støttekoncept 2017–2020 mhp. forelæggelse til godkendelse af besty-

relsen på mødet 25. maj 2016.  

 

Arbejdsgruppen fremsendte mandag den 2. maj udkast til Støttekoncept 2017–2020 til reference-

gruppen. Tilbagemeldingerne fra referencegruppen er søgt indarbejdet i det foreliggende udkast.  

 

Implementering 

 3. juni 2016: Medarbejderseminar om støttekoncept 2017–2020. 

 9. juni 2016: Informationsmøde for specialforbundene om støttekoncept 2017–2020. 

 15. juni 2016: Specialforbundene får adgang til at udfylde disciplinanalysen. 

 1. september 2016: Elektronisk adgang til at udarbejde Masterplanerne 

 1. november 2016: Seneste frist for ansøgning. 

 7. december 2016: Indstillinger og bevillinger behandles på bestyrelsesmødet. 
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3. Hovedindhold i støttekoncept 2017–2020.   

Strategisk afsæt 

Team Danmark ønsker med tre strategiske afsæt at sætte en strategisk retning for udviklingen af 

danske eliteidræt: 

 Innovation 

 Ressourcer  

 Samspil 

 

Det strategiske afsæt vil være retningsgivende for Team Danmarks indsats i 2017–2020. 

 

Målsætning 

Danmark skal være i top 5 blandt mindre nationer og top 25 blandt alle nationer  

 

Indsatsområder 

Team Danmark fokuserer i 2017–2020 på tre indsatsområder: 

1. Skabe bedre rammer og vilkår for atleterne og den sportslige ledelse. 

2. Fremme innovation, forskning og udvikling i dansk elitesport. 

3. Styrke det langsigtede og sammenhængende talentarbejde. 

Mål: 

Indsatsområderne har i alt 11 mål, som skal opnås i 2017–2020: 

1. Udvikle og implementere en strategi for at øge finansieringen af dansk eliteidræt. 

2. Skabe mere fleksibel udnyttelse af ressourcer. 

3. Øge indsatsen for fastholdelse og karriereforlængelse for atleter med potentiale til verdens-

klasse. 

4. Styrke trænernes og sportschefernes faglige niveau og kompetencer. 

5. Etablere et nationalt elitesportscenter, som skaber rammer og vilkår i verdensklasse for de 

bedste danske atleter. 

6. Skabe stærkt samspil med relevante forsknings- og udviklingsmiljøer både nationalt og in-

ternationalt 

7. Øge fokus på teknologi og ekspertise i træning og konkurrence for de bedste atleter. 

8. Sikre en klar rolle- og ansvarsfordeling og styrke samspillet med vores vigtige samarbejds-

partnere i specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Elitekommunerne. 

9. Fortsætte udviklingen af sammenhængende talentstrategier. 

10.  Fastholde talentfulde atleter med potentiale til verdensklasse. 

11.  Sætte fokus på vidensudvikling og videndeling om overgangene fra ”talent til verdensklas-

seatlet”. 

 

To støttekategorier 

 Verdensklasseforbund: Har flere atleter i verdenseliten, og opnår kontinuerligt medaljer og 

top 8 placeringer ved VM. Holdidrætsgrene skal kunne opnå top 8 resultater ved VM/OL. 

 Eliteforbund: Har enkelte atleter med tilknytning til verdenseliten og med potentiale til me-

daljer ved VM/EM eller top 8-placeringer ved VM i 2017–2020. Holdidrætsgrene skal have 

et realistisk potentiale til at deltage ved VM/OL i støtteperioden 
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For øvrige specialforbund, hvor der vil kunne igangsættes troværdige indsatser for talentarbejdet, 

vil disse kunne understøttes i et samarbejde mellem DIF og TD.  

 

4. Hvad er det nye i Team Danmarks støttekoncept 2017–2020? 

Øget strategisk fokus: Team Danmark vil øge fokus på det strategiske arbejde for at udvikle dansk 

eliteidræt. Det strategiske afsæt, indsatsområderne og de tilhørende mål er et resultat af en længere-

varende dialog med eliteidrættens aktører og en analyse at de strategiske udviklingsområder for 

dansk eliteidræt. 

 

Optimering af samarbejdet med specialforbundene:  Team Danmark vil have stort fokus på at 

optimere samarbejdet. Dette vil bla. ske med uddelegering af beslutningskompetence, højere grad af 

rammestyring og en mere fleksibel administration af Masterplanerne.  

 

Samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om talentarbejde: Team Danmark vil i 2017–2020 

samarbejde med DIF om at udvikle talentarbejdet i dansk eliteidræt. 

 

5. Indstilling 
Det indstilles, at: 

 Administrationen bemyndiges til at færdiggøre ”Støttekoncept 2017–2020”  

 

6. Økonomiske konsekvenser 
Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. 

 

7. Bilag 
Udkast til ”Støttekoncept 2017–2020”. 


