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Bestyrelsesrapport for perioden 12. maj – 15. september 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. 15. september 2016 opnået (antallet pr. 15. september 2016 angivet i paren-

tes):  

 32 EM-medaljer i ikke-olympiske discipliner (23) 

 19 EM-medaljer i olympiske discipliner (10) 

 6 VM-medaljer i ikke olympiske discipliner (0) 

 5 VM-medaljer i olympiske discipliner (2) 

 15 medaljer ved Sommer OL i Rio 2016 (9) 

 7 medaljer ved de Paralympiske Lege i Rio 2016 (5) 

 154 OL-placeringspoints (151) 

 

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 

 

 Hanne Pedersen har den 6. -7. juni 2016 overværet EM kval. kamp for Kvinde 

A fodbold i Viborg. 

 Lone Hansen har 8.-10. juli 2016 overværet EM i atletik, Amsterdam.  

 Lone Hansen og Per Boldt Jørgensen var 10. juni 2016 til stede ved Dansk Is-

hockey Award i Herning. 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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 Magnus Wonsyld har den 13. og 14. juni 2016 overværet EM i bowling for 

damer i Wien 

 Per Boldt Jørgensen har den 18. juli – 26. august deltaget under OL i Rio de 

Janeiro som vice chef de mission 

 Magnus Wonsyld har den 7. august 2016 deltaget i DHIF’s PL-

fanebærerarrangement i Vejle 

 Lone Hansen har i perioden 3.-20. august været til stede ved OL i Rio de Janei-

ro, Brasilien. 

 Hanne Pedersen har den 7. – 12. august 2016 deltaget i OL Rio de Janeiro  

 Knud Skadborg har 8. – 18. august 2016 overværet OL i Rio de Janeiro. 

 Jesper Starcke har den. 10.-16. august overværet OL i Rio de Janeiro, Brasili-

en. 

 Hanne Pedersen har den 22. – 24. august 2016 deltaget i EM herre bowling i 

Bruxelles 

 Per Boldt Jørgensen har den 1. – 4. september, og Lone Hansen 1.-2. septem-

ber 2016 overværet OL kvalifikation ishockey i Minsk, Hviderusland. 

 Lone Hansen (11.-17. september) og Magnus Wonsyld (7.-17. september) har 

overværet PL i Rio de Janeiro 

 Jesper Starcke har den. 19. – 21 september 2016 overværet EM i fægtning i 

Torun, Polen.  

 

Forsknings- og  

udviklingsprojekter, 

herunder teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der er igangsat 16 forsknings- og udviklingsprojekter i perioden fra 1. januar 2013 

og indtil dags dato.  

 Team Danmarks forskningsstrategi for perioden 2013-2016 blev evalueret i maj 

2016. Arbejdet med udvikling af ny forskningsstrategi for 2016-2020 er påbe-

gyndt. Der arbejdes ud fra en procesplan som skal sikre input internt fra Team 

Danmark, fra forskningsmiljøer og andre relevante samarbejdspartnere (virksom-

heder og kommuner) og fra sportschefer/trænere.  

 Procesplan: 

- internt brainstormmøde i Team Danmark den 13. september 

- møde med ledelsesrepræsentanter fra universiteterne i Ålborg, Århus, Odense og 

København samt fra Bispebjerg Hospital (idrætsmedicin), DTU og ITU. 

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. 
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- FU (+ evt arbejdsgruppe) udarbejder på grundlag af input fra de indledende mø-

der og med baggrund i evalueringen et 1. oplæg til forskningsstrategi i brede ter-

mer der forelægges bestyrelsen. 

- Herefter afholdes kvalificeringsmøder med de relevante aktører fra ovenstående 

miljøer (universiteter, interne eksperter, kommuner/virksomheder, sportsche-

fer/landstrænere). 

- FU suppleret med arbejdsgruppe drøfter input og med udgangspunkt i løbende 

dialog med nøglepersoner udarbejdes oplæg til endelig strategi med tilhørende 

modeller for samarbejdet med forskningsmiljøerne (omkring årsskiftet). 

- Oplægget til forskningsstrategi for 2017-2020 drøftes og vedtages i bestyrelsen 

primo 2017.  

 

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. 

Sociale og sam-

fundsmæssige fakto-

rer (job- og uddan-

nelsesområde) 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har den 17. maj 2016 holdt møde med Sty-

relsen for Undervisning og Kvalitet om etablering af en forsøgsordning for elite-

idrætsudøvere på erhvervsuddannelserne 

 Team Danmark har den 18. maj 2016 afholdt et netværksmøde for Team Dan-

marks erhvervsuddannelsespartnere. 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har 21. juni 2016 holdt møde med Mads 

Øland og Rasmus Haagensen fra Spillerforeningen. 

 Jesper Starcke har den 18. og 19. juli deltaget ved konferencen ”Education in and 

through Sports” i Bratislava, Slovenien. 

 Lone Hansen har sammen med minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen 

Trane Nørby besøgt TEC, hvor den olympiske kajakroer Emma Jørgensen er elev 

 Magnus Wonsyld har den 19. august 2016 holdt møde med Forsvarets personale-

styrelse om fleksible praktikpladser for atleter 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har den 31. august 2016 holdt møde med 

Undervisningsministeriet og Eliteidrætsgymnasier.dk om elitesportselevernes vil-

kår i forbindelse med den nye gymnasiereform 

 Knud Skadborg har den 7. september 2016 holdt møde med Styrelsen for Under-

visning og Kvalitet om indholdet i forsøgsordningen målrettet eliteatleter på er-

hvervsuddannelserne 

 

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  Hanne Pedersen har den 17. maj 2016 deltaget i eliterådsmøde i Aarhus Kommune  



 Bilag til punkt 3 – bestyrelsesmødet den 28. september 2016 
 
 

Side 4 af 9 

Elitekommunerne  Jesper Starcke har den. 19. maj deltaget i eliterådsmøde i Ballerup Kommune 

 Magnus Wonsyld har den 23. maj 2016 deltaget i eliterådsmøde i Esbjerg Kom-

mune 

 Magnus Wonsyld har den 31. maj 2016 deltaget i eliterådsmøde i Randers Kom-

mune 

 Lone Hansen og Magnus Wonsyld har den 2. juni 2016 været på dagsbesøg i Ran-

ders Kommune og holdt møde med borgmester Claus Omann Jensen 

 Knud Skadborg har 7. juni 2016 deltaget i møde i Team Copenhagens bestyrelse. 

 Hanne Pedersen har den 9. juni 2016 deltaget i eliterådsmøde i Roskilde Kommune 

 Magnus Wonsyld har den 4. august 2016 deltaget i eliterådsmøde i Esbjerg Kom-

mune 

 Jesper Starcke har den 17. august deltaget i eliteboard møde i Slagelse Kommune 

Magnus Wonsyld har den 30. august 2016 deltaget i eliterådsmøde i Randers 

Kommune 

 Knud Skadborg har 6. september 2016 holdt oplæg for eliterådet i Vejle Kommu-

ne. 

 

Forbedret talentud-

vikling 
 Det forventes at ATK 2.0 lanceres den 28. oktober 2016.  

 Peter Jensen er ansat med tiltrædelse 1. januar 2016. Peter færdiggør sit PhD inden 

for sportsfysiologi 1. december 2016. Peter skal i Team Danmark bla. have ansva-

ret for vidensudvikling og -formidling vedr. talentarbejde, og skal herunder bla. 

arbejde med at videreudvikle relationerne mellem specialforbundene og elitekom-

munerne inden for talentarbejdet.  

 

 

  

I 2013 skal Team Danmark i sam-

arbejde med relevante partnere 

have udarbejdet et værdisæt for 

talentudvikling i dansk idræt. 

 

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. 
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Faciliteter  Knud Skadborg har 13. maj 2016 deltaget i en officiel frokost i Aarhus Kommune 

med deltagelse af dononerne bag etableringen af det Internationale Sejlsportscenter 

i Aarhus (Mærsk Fonden, Nordea Fonden, Salling Fonden, Lokale- og Anlægsfon-

den og Aarhus Kommune). 

 Camilla Vange Mynster og Hanne Pedersen har 10. og 23. maj 2016 deltaget i 

workshops vedr. etablering af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. 

 Lone Hansen var 7. juni 2016 til med Fondsbestyrelsen og baggrundsgruppen for 

Danmarks Rostadion. 

 Hanne Pedersen har i juni måned 2016 genforhandlet facilitetskontrakt med Købe-

havns Kommune og Dansk Svømmeunion vedr. Bellahøjbadet. 

 Hanne Pedersen har i juni måned 2016 genforhandlet facilitetskontrakt med Aar-

hus Kommune og Badminton Danmark 

 Knud Skadborg har 15. juni 2016 holdt oplæg om udviklingen af det Nationale 

Elitesportscenter ved generalforsamlingen i Elitesport Aalborg.  

 Der er 15. september 2016 afholdt en workshop i Idrættens Hus vedr. etablering af 

Nationalt Elitesportscenter med deltagelse af bla. Aarhus Universitet, Syddansk 

Universitet, Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital, Aalborg Universitet, 

Aalborg, Aarhus, Odense og Københavns Kommuner. 

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  Læge Thøger Krogh Persson har ydet lægefaglig bistand i klinikken i Brøndby i 

perioden 1. maj til 1. august 2016. 

 Fysioterapeut Michael Ries Dünweber og Massør Kim Normann Balling har i pe-

rioden 11.-23. maj 2016 ydet sportsfysioterapeutisk ekspertbistand, ved Badminton 

Danmark Thomas Uber Cup, Kina. 

 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 13.-23. maj 2016 ydet sportsfysiotera-

peutisk ekspertbistand ved EM i svømning, London.  

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 16.-22. maj 2016 ydet 

sportsfysioterapeutisk ekspertbistand ved Kajak OL kvalifikations worldcup, Un-

garn. 

 Fysioterapeut Gitte Karlshøj har i perioden 21.-30. maj 2016 ydet sportsfysiotera-

peut ekspertbistand ved EM i Bueskydning, England. 

 Fysioterapeut Michael Ries Dünweber har i perioden 28. maj- 6. juni 2016 ydet 

sportsfysioterapeutisk ekspertbistand, ved Badminton Danmark Indonesien Open. 

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-

bund sammenlignet med perioden 

2009-2012. 

 

 

Alle landstrænere og sportschefer i 

Verdensklasseforbund og Interna-
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 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 7.-13. juni 2016, ydet sportsfysioterapeu-

tisk ekspertbistand ved Mare Nostrum, svømning.  

 Fysioterapeut Gitte Karlshøj har i perioden 8.-18. juni 2016 ydet sportsfysiotera-

peut ekspertbistand ved World Cup i Bueskydning, Tyrkiet. 

 Massør Kim Normann Balling har i perioden 19.-26. juni 2016 ydet massør bistand 

ved træningslejr for Dansk sejlunion, Rio de Janeiro, Brasilien. 

 Fysioterapeut Kim Larsen har den 7. juli 2016 ydet sportsfysioterapeutisk ekspert-

bistand til Herre landsholdet i Håndbold, Århus. 

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 10.-20. juli 2016 ydet 

sportsfysioterapeutisk ekspertbistand, ved Kajaklandsholdet – træningslejr, Un-

garn. 

 Fysioterapeut Kim Larsen har i perioden 11.-12. juli 2016 ydet sportsfysioterapeu-

tisk ekspertbistand ved landsholdssamling for Dansk Brydeforbund, Nykøbing 

Falster. 

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har i perioden 11.-21. juli 2016 ydet sportsfysio-

terapeutisk ekspertbistand ved træningslejr for Dansk Sejlunion, Rio de Janeiro, 

Brasilien. 

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 31. juli- 10. august 2016 

ydet sportsfysioterapeutisk ekspertbistand, ved Kajaklandsholdet – træningslejr, 

Portugal 

 Kim Larsen (brydning, håndbold, bordtennis), Martin Baun (svømning), Michael 

Ries Dünweber (Badminton), Marlene Søby Vestergaard (Kajak), Connie Linne-

bjerg (Sejlads). Alejandro Bugge, Kim Normann Balling har i perioden 31. juli - 

24. august 2016 ydet sportsfysioterapeutisk ekspertbistand til det danske OL hold 

under OL 2016 i Rio de Janeiro, Brasilien. 

 Thøger Krogh Persson har i perioden 31. juli - 24. august 2016 ydet sportsmedi-

cinsk ekspertbistand til det danske OL hold under OL 2016 i Rio de Janeiro, Brasi-

lien. 

 

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 4. juli 2016 indgået en aftale med Idrættens Analyseinstitut og 

Mind The Costumer om gennemførelse af den årlige brugerundersøgelse i 2016.  

 Team Danmark har siden 15. juli 2013 suppleret de eksisterende kommunikations-
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kanaler med at bruge Facebook til forskellige målgrupper. Der er i øjeblikket 577 

af de Team Danmark støttede atleter i den lukkede gruppe samt ca. 17.000 følgere 

på Team Danmarks side. 

 Team Danmark producerede 16 pressemeddelelser/nyheder i perioden fra den 9. 

maj februar – 13. september 2016 til teamdanmark.dk og 42 pressemeddelelser til 

ol.dk sammen med DIF.  

 Infomedia registrerede 3271 presseklip om ”Team Danmark” fra den 9. maj – 14. 

september 2016, herunder 30 tv-indslag og 34 radioindslag. 

 Periodens største enkeltstående historier var: 

 Støttekoncept 2017-2020 

 OL- og PL-bonus fastsat (kritik af differencen mellem bonusserne) 

 Frank Jensen genudnævnt som formand 

 Private fonde og virksomheder skal skaffe flere medaljer til Danmark  

 

 Analyse af presseomtale af Team Danmark i forbindelse med OL viser en klar 

fremgang i forhold til OL i London. 

 

Presseklip, omtale 365 dage frem til OL (søgeord ’Team Danmark OL Rio’): 

 Rio (5. august 2015 til 5. august 2016): 2824 omtaler 

 London (27. juli 2011 til 27. juli 2012): 851 omtaler 

 Fremgang på 276 pct. 

 

Presseklip, omtale under OL (søgeord ’Team Danmark OL’): 

 Rio 2016, periode 5. august – 21. august: 879 omtaler 

 London 2012, periode 27. juli – 12 august: 301 omtaler 

 Fremgang på 192 pct. 

 

Hertil kommer omtaler i diverse sociale medier, som ikke er inkluderet i tallene. 

Fremgangen skyldes bl.a. et godt samarbejde i OL-kommunikationsgruppen, hvor 

Team Danmark også citeres i pressemeddelelser om udtagelser. 

 

 Der er i øjeblikket cirka 136.000, der følger facebooksiden ”Danmark til OL”. Un-
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der OL havde siden mellem 600.000 til 2,1 mio. visninger dagligt.   

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

ket ligger på www.teamdanmark.dk. 

 

 

Administration  Lone Hansen har 12. maj 2016 holdt møde med Per Nylykke fra Kulturministeriet. 

 Lone Hansen har 19. maj 2016 holdt oplæg om eliteidræt, erhverv og stolthed ved 

RSM event for erhvervsfolk. 

 Lone Hansen deltog 24. maj 2016 med et oplæg om ”Fremtidens elitestøtte” ved 

IDAN konferencen i Vejen. 

 Lone Hansen deltog 27. maj 2016 i bestyrelsesmøde i Hall of Fame, Idrættens Hus. 

 Lone Hansen var 30. maj 2016 til virksomhedsmøde i Kulturministeriet. 

 Team Danmark afholdte juni 2016 internt medarbejderseminar. 

 Lone Hansen var 7. juni 2016 til stede ved Skole OL på Østerbro Stadion, 

 Team Danmark afholdte 9. juni 2016 informationsmøde for specialforbundene 

vedr. støttekoncept 2017-2020. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg var 10. juni 2016 på besøg i Hellerup Havn sam-

men med Kulturminister Bertel Haarder. 

 Lone Hansen har 13. juni 2016 været til mødet med Bente Skovgaard, Kulturmini-

steriet. 

 Lone Hansen har den 14. juni 2016 holdt møde med Mads Øland, Spillerforenin-

gen. 

 Lone Hansen har den 14. juni 2016 holdt møde med Nick Elsass, Elsass-Fonden. 

 Lone Hansen deltog 16. juni 2016 i paneldebat ”Kommunale satsninger” ved Fol-

kemødet på Bornholm. 

 Lone Hansen var 21. juni 2016 til afskedsreception for Søren Riskjær, DGI-byen, 

København. 

 Team Danmark havde 22. juni 2016 besøg af idrætspolitisk ordfører Britt Bager, 

Venstre. 

 Lone Hansen har 23. juni og 7. september 2016 deltaget i Sport One Danmarks 

bestyrelsesmøde. 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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 Lone Hansen holdt 23. juni 2016 netværksmøde for små overskudsmodtagere. 

 Lone Hansen har 8. september 2016 holdt møde med Orkla. 

 Lone Hansen afholder ugentligt opdateringsmøde med direktøren fra DIF, Morten 

Mølholm 

Bestyrelsesmedlem-

mernes møde- og 

aktivitetsdeltagelse 

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

taget i følgende møder og aktiviteter: 

 

 Frank Jensen har 18. maj 2016 været til møde med Folketingets Kulturudvalg. 

 Susanne Bach Bager deltog 9. juni 2016 i arrangement ifm. præsentation af Team 

Danmarks nye støttekoncept 2017-2020. 

 Frank Jensen og Lone Hansen har 18. juni 2016 holdt møde med Niels Nygaard, 

Morten Mølholm og Morten Olesen fra DIF vedr. IOC session i Danmark, Køben-

havn som visionskommune og Olympisk Forum. 

 Frank Jensen har i perioden 1.-15. august 2016 været til stede ved OL i Rio. 

 Britta Riis og Susanne Bach Bager har i perioden 10.-16. august 2016 æret til stede 

ved OL i Rio. 

 Pia Holmen var i perioden 10.-17. august 2016 til stede ved OL i Rio. 

 Flemming Knudsen har i perioden 4. - 22. august 2016 været til stede ved OL i 

Rio. 

 Susanne Bach Bager, Frank Jensen og Lone Hansen deltog 23. August 2016 i vel-

komstreception for OL atleter, Københavns Lufthavn. 

 Frank Jensen og Lone Hansen har den 10. september 2016 holdt møde med Niels 

Nygaard og Morten Mølholm, DIF vedr. Olympisk Forum. 

 Frank Jensen har den 10. september 2016 været til stede ved arrangement ifm. 

World Rowing Masters Regatta, Bagsværd Sø. 

 

 

 


