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Bestyrelsesrapport for perioden 20. november 2015 – 16. februar 2016  
 

 Aktiviteter Mål fra støttekoncept 2013-2016 samt  

Rammeaftale med Kulturministeriet 

Sportslige resultater 

 

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

ringspoint. 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 antal-

let af EM-medaljer i olympiske discipliner. Du kan endvidere følge resultat-

udviklingen dag for dag på www.teamdanmark.dk 

 

Der er pr. 16. februar 2016 opnået:  

 2 VM medaljer i olympiske discipliner (VM Sølv i Nacra 17 til Allan 

Nørregaard og Anette Viborg, samt VM sølv i 49FX’er til Majken Fogt 

Schütt og Anne Julie Foght Schütt) 

 7. plads ved VM i 49FXer til Jena Mai Hansen og Katja Salskov Iversen 

 8. plads ved VM i Nacra 17 til Lin Ea Cenholdt Christiansen og Christian 

Peter Lübeck 

 5. plads ved VM i 49er til Jonas Warrer og Anders Halsteen Thomsen 

 6. plads ved EM i håndbold til herrelandsholdet   

 

Team Danmark støttede forbund skal 

opnå bedre sportslige resultater ved EM, 

VM og OL, samtidigt skal Danmark som 

minimum fastholde sin position på nati-

onsranglister 

 

Sportslige begiven-

heder 

 

 Lone Hansen og Magnus Wonsyld har overværet EM i curling i Esbjerg 

henholdsvis den 20. og 21.-24. november 2015 

 Knud Skadborg har 26. – 27. november 2015 overværet VM i trampolin og 

powertumbling i Odense.  

 

 

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 har Forskningsudvalget modtaget 13 ansøg-

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

Ansøgningerne behandles på Forskningsudvalgets møde den 29. februar 

2016. 

 

 

 

 

 

Der skal iværksættes mindst 10 forsk-

nings- eller udviklingsprojekter i løbet af 

perioden 2013-2016. 

 

De involverede forbund oplever, at 

forsknings- og udviklingsprojekterne har 

bidraget med viden, der har haft positiv 

effekt på den sportslige udvikling og den 

generelle kompetenceudvikling i forbun-

det. 

 

I 2013 - 2016 arbejder udvalgte forbund 

– herunder Verdensklasseforbund - med 

teknologi, der analyserer relevante præ-

stationsfaktorer i træning og konkurren-

ce. 

 

I 2014 er der etableret mindst ét teknolo-

giudviklingsprojekt mellem Team Dan-

mark, forbund og relevante eksterne 

partnere. 

Sociale og sam-

fundsmæssige fakto-

rer (job- og uddan-

nelsesområde) 

 Magnus Wonsyld har den 20 november 2015 været til ”EU Dual Career” 

konference i Luxemburg.  

 Magnus Wonsyld har holdt 5 oplæg i fem byer om ungdomsuddannelse og 

elitesport med i alt 500-600 deltagere. 

 Magnus Wonsyld har den 26. november 2015 holdt oplæg om erhvervsud-

dannelser på DBU’s elitetrænerseminar. 

 Uddannelsespartneraftalerne med SDU, AAU og UCN er blevet forlænget til 

og med 2018. 

 Uddannelsespartneraftalen med UCL er med virkning fra 1. januar 2016 

gjort permanent. 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har den 13. januar 2016 holdt møde 

med Undervisningsministeriet om atleternes muligheder på ungdomsuddan-

Tilfredsheden med tilbuddene på job og 

uddannelsesområdet skal være stigende i 

perioden 2013-2016 blandt atleterne. 

 

De bedste atleter skal i 2016 opleve, at 

de har et økonomisk råderum, der sikrer 

fokus på sportskarrieren. 

 

Der er i 2014 etableret vejledningsord-

ninger på minimum to universiteter og 

minimum to professionshøjskoler ud 

over de ordninger, der er etableret i 
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nelserne. 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har den 25. januar 2016 holdt møde 

med Værnsfælles Forsvarskommando på Holmen om mulige samarbejdsfla-

der bla. vedr. Forsvarets Erhvervsuddannelser. 

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har 26. januar 2016 holdt møde med 

den centrale studievejledning på Københavns Universitet vedr. samarbejdet 

om fleksible uddannelser til Team Danmark-støttede atleter.  

2012. 

Samarbejde med 

Elitekommunerne 
 Jesper Starcke har 24. november 2015 deltaget i eliterådsmøde i Ballerup 

Kommune. 

 Jesper Starcke har 26. november 2015 afholdt møde med Slagelse kommune 

angående ønske om at blive elitekommune.  

 Knud Skadborg har 1. december 2015 deltaget i bestyrelsesmøde i Team 

Copenhagen. 

 Knud Skadborg har 9. december 2015 deltaget i bestyrelsesmøde i EliteSil-

keborg.  

 Jesper Starcke har den. 9 december 2015 deltaget i eliterådsmøde i Herning 

Kommune. 

 Hanne Pedersen har den 10. december 2016 deltaget i eliterådsmøde i Ros-

kilde Kommune 

 Knud Skadborg har 10. december 2015 deltaget i styregruppemøde for 

forskningsprojektet vedr. idrætsskoler på Center for Ungdomsforskning, 

Aarhus Universitet i Emdrup. 

 Lone Hansen og Kenneth Heiner-Møller har 16. december 2015 deltaget i et 

møde, hvor ny 4-årig samarbejdsaftale blev underskrevet med Kolding 

Kommune (vedlagt) ifm. VM kvartfinalerne i håndbold i Koldinghallerne. 

 Lone Hansen og Hanne Pedersen har den 5. januar 2016 deltaget i sports-

event i Horsens Sejlklub, hvor ny 4-årig samarbejdsaftale blev indgået med 

Horsens Kommune (vedlagt). 

 Knud Skadborg har 12. januar 2016 deltaget i styregruppe-møde i Gentofte 

Kommune. 

 Hanne Pedersen har den 12. januar 2016 deltaget i eliterådsmøde i Vejle 

Kommune 
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 Jesper Starcke har 26. januar 2016 deltaget i møde i Slagelse Eliteboard.  

 Knud Skadborg har 31. januar 2016 overværet Aarhus Kommunes Sportsfest 

i Aarhus Musikhus. 

 Lone Hansen og Jens Meibom har 10. februar 2016 deltaget i underskriftse-

ance vedr. samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Svendborg Kommu-

ne for 2015 – 2018 (vedlagt). 

 Magnus Wonsyld har den 11. februar 2016 deltaget i eliterådsmøde i Holste-

bro Kommune. 

Forbedret talentud-

vikling 
 Hanne Pedersen har i perioden 22. – 25. november 2015 deltaget i studietur 

til Düsseldorf med fokus på talentudvikling i fodbold med deltagelse af 

DBU’s ungdomslandstrænere, talentchef, elitechef og talentudviklingsan-

svarlige i Superligaen (A+- gruppen) 

 Der er 22. og 23. januar 2016 afholdt talentseminar for Team Danmarks 53 

udvalgte talenter med tilhørende talentcoaches med emnet ´Transition´. 

 Tredje styregruppemøde har været afholdt vedrørende udviklingen af den 

kommende udgivelse om aldersrelateret træning - ATK 2.0. Udgivelsen for-

ventes fortsat før sommerferien 2016. 

 

 

 

 

I 2013 skal Team Danmark i samarbejde 

med relevante partnere have udarbejdet 

et værdisæt for talentudvikling i dansk 

idræt. 

 

Verdensklasseforbund og Internationale 

eliteforbund skal i 2014 have en talent-

udviklingsstrategi, hvor det overordnede 

værdisæt er indarbejdet. 

 

I 2016 skal mindst 50 % af talenterne fra 

programmet være Verdensklasseatleter 

eller Eliteatleter. 

 

Faciliteter  Hanne Pedersen har i december 2015 genforhandlet facilitetsaftaler for 2016 

med Aarhus Kommune, DSkyU, DAF, DS, DOF og DMU. 

 Lone Hansen og Camilla Vange Mynster deltog 26. november 2015 i stiftel-

sesmøde for bestyrelsen af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø 

 Knud Skadborg har 30. november 2015 deltaget i møde i arbejdsgruppen 

vedr. forprojektet for Nationalt Elitesportscenter. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg har 15. december 2015 deltaget i styregrup-

pe-møde i forprojektet om etablering af Nationalt Elitesportscenter.  

 Knud Skadborg har 11. januar 2016 deltaget i bestyrelsesmøde i Fonden for 

Aarhus Internationale Sejlsportscenter. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg har 14. januar 2016 deltaget i møde med 

Tilfredsheden med adgangen til og kvali-

teten af træningsfaciliteterne skal stige i 

gennem perioden i de sportsgrene, hvor 

Team Danmark foretager en prioriteret 

indsats. 

 

I 2016 har Team Danmark realiseret vi-

sionen om et nationalt elitesportscenter. 
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Rådmand Rabih Azad-Ahmad i Aarhus Kommune vedr. Nationalt Elite-

sportscenter 

 Team Danmark har 31. januar 2016 modtaget 1. delrapport vedr. Nationalt 

Elitesportscenter fra Juul og Frost Arkitekter. 

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

gruppen vedr. forprojektet for Nationalt Elitesportscenter.  

Ekspertområder  Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 9. – 23. november 

2015 ydet ekspertbistand for Badminton Danmark, SS, Kina/Hong Kong. 

 Fysioterapeut Gitte Karlshøj har i perioden 9. – 15. november 2015 ydet ek-

spertbistand på træningslejr ved Bueskydning Danmark. 

 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 13. – 22. november 2015 ydet ek-

spertbistand ved Sejl 49’er VM, Argentina. 

 Fysioterapeut Connie Linnbjerg har i perioden 17. – 27. november 2015 ydet 

ekspert bistand ved Sejl, VM Laser radial Oman.  

 Massør Kim Normann Balling har i perioden 20. – 23. november 2015 ydet 

ekspert bistand ved EM Curling, Frederikshavn. 

 Fysioterapeut Kim Larsen, har i perioden 24. – 29. november 2015 ydet ek-

spert bistand ved VM Trampolin, Odense. 

 Michael Ries Dünweber, Marlene Søby Vestergaard, Kim Larsen, Connie 

Linnebjerg, Gitte Karlshøj, Alejandro Martinez Bugge har den 29. november 

2015 deltaget på Team Danmarks og DSSF Temadag ”Evidens og praksis 

inden for behandling af bløddelsskader samt restitution i Elitesport”, Idræt-

tens Hus, Brøndby. 

 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 30. november – 6. december 2015 

ydet ekspert bistand ved EM i Kortbane svømning, Israel.  

 Jesper Starcke har 2. december 2015 afholdt inspirationsmøde om Etik og 

Eliteidræt. 

 Læge Morten Storgaard har i perioden 2. – 20. december 2015 ydet ekspert 

bistand ved Dansk Håndbold Forbund VM Kvindehåndbold, Herning. 

 Fysioterapeut Michael Ries Dünweber har i perioden 2. – 20. december 2015 

ydet ekspertbistand ved Badminton Danmark, SS Finaler Dubai. 

 Jesper Starke og Hanne Pedersen har den 3. december 2015 afholdt seminar 

Tilfredsheden med adgangen til og kvali-

teten af ekspertydelserne blandt elite- og 

verdensklasseatleter skal være højere i 

2016 end i 2013. 

 

Team Danmarks eksperter skal være 

mere til stede ved træning og konkurren-

cer i verdensklasseforbund sammenlig-

net med perioden 2009-2012. 

 

 

Alle landstrænere og sportschefer i Ver-

densklasseforbund og International elite-

forbund har senest i 2014 en personlig 

udviklingsplan. 

 

Der skal i 2016 være en høj grad af til-

fredshed hos landstrænere, sportschefer 

og talentansvarlige med de tematiske 

studieture og nye fora. 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg6oL83PrKAhWCXCwKHTLXCQQQFggzMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.danskekommuner.dk%2FBorgmesterfakta%2FBorgmestre%2FR%2FRabih-Azad-Ahmad%2F&usg=AFQjCNG77KNDId-w8H15JjnMGZ7WT8-sBg&bvm=bv.114195076,d.bGg


 Bilag til punkt 3 – bestyrelsesmødet den 29. februar 2016 
 
 

Side 6 af 9 

for landstrænere, sportschefer og talentcoaches vedr. ´Længerevarende kon-

kurrencer og træningslejre´ 

 Fysioterapeut Gitte Karlshøj har den 7. december 2015, deltaget i løbetest af 

O-løbere ved Universitetet i Gøteborg, tværfagligt samarbejde mhp. optime-

ring og forebyggelse af skader.  

 Fysioterapeut Kim Larsen har i perioden 7. – 14. december 2015 ydet ekspert 

bistand ved VM Bowling, Abu Dhabi. 

 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 27. december 2015 – 8. januar 

2016 ydet ekspert bistand, Træningslejr Mallorca, Danmarks Cykle Union.  

 Jesper Starcke har 20. januar 2016 afholdt inspirationsmøde om Varme, væ-

ske og akklimatisering.  

 Fysioterapeut Kim Larsen og Connie Linnebjerg har afholdt Talentseminar i 

Idrættens hus den 22. -23. januar 2016 i samarbejde med øvrige Team Dan-

mark medarbejdere. 

 Morten Storgaard, Michael Ries Dünweber, Connie Linnebjerg, Marlene 

Søby Vestergaard, Alejandro Martinez Bugge, Thøger Krogh har den 4. – 6. 

februar 2016 deltaget på Sportsmedicinsk Årskongres, Kolding.  

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har haft ”free paper presentation” på 

Sportsmedicinsk årskongres i Kolding den 5. februar 2016 med Master pro-

jektet: ”Shoulder function and shoulder complaints in Danish elite badmin-

ton players” 

  

Kommunikation, 

dokumentation og 

analyser 

 

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

kationskanaler med at bruge Facebook til forskellige målgrupper. Der er i 

øjeblikket 581 af de Team Danmark støttede atleter i den lukkede gruppe 

samt 15.075 følgere på Team Danmarks side, hvilket er en stigning på ca. 7 

% fra november 2015. Rækkevidden for de mest populære opslag ligger om-

kring 35.000 brugere.  

 Team Danmark producerede 17 pressemeddelelser/nyheder i perioden fra 

den 20. november 2015 – 16. februar 2016, som alle er forankrede på 

www.teamdanmark.dk.  

 Infomedia registrerede 1267 presseklip om ”Team Danmark” fra den 20. 

november 2015 – 13. februar 2016, herunder 4 tv-indslag. 
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 Periodens største enkeltstående historier var: 

 Team Danmark skærer i støtten til tennis (4. december 2015) – om støt-

ten i 2016. 

 Team Danmark kommer med ny og ambitiøs målsætning (16. december 

2015) – om hovedlinjerne i støttekoncept 2017 – 2020. 

 Hårdere kamp om medaljerne fremover (Ritzau Plus 6. januar) – om Lo-

ne Hansens vurdering efter 1 år som direktør.  

 Caroline Wozniacki bliver fanebærer til OL- og status ½ år før OL i Rio. 

(Div nationale og regionale medier 5. februar 2016). 

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

den fastlagte kommunikationsstrategi. Der har siden sidste bestyrelsesmøde 

afviklet event med præsentation af fanebærer og OL-kollektion den 5.2, lige-

som der er tæt dialog om udvikling af OL-aktiviteter med både medier og 

kommercielle partnere.  

 Der er i øjeblikket 41.389 der følger OL-forberedelserne via ”Danmark til 

OL” på Facebook.  

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

øjeblikket ligger på www.teamdanmark.dk. 

 

 

Administration  Knud Skadborg deltog 23. -24. november 2015 i en konference vedr. SPLISS 

i Melbourne.  

 Lone Hansen holdt oplæg den 26. november 2015 ved Sports Team Slagelses 

10 års jubilæum. 

 Lone Hansen deltog den 30. november 2015 sammen med DIF i TV-

forhandlinger med DR vedr. OL 2016.  

 Lone Hansen deltog den 1. december 2015 ved overrækkelse af Kulturmini-

steriets Idrætspris. 

 Lone Hansen deltog den 1. december 2015 og 2. februar 2016 i bestyrelses-

møde hos Sport One Danmark. 

 Lone Hansen holdt den 9. december 2015 oplæg ved Sport One Danmarks 

Toppræstationsdag for sponsorer. 

 Lone Hansen har den 10. december 2015 været til møde med FDM og Ros-

 

http://www.teamdanmark.dk/
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kilde Kommune. 

 Der blev den 14. december 2015 holdt infomøde for specialforbundene vedr. 

hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2017-2020.  

 Lone Hansen var den 16. december 2015 til møde med Dansk Supermarked i 

Aarhus. 

 Lone Hansen var den 6. januar 2016 til møde med Per Nylykke i Kulturmini-

steriet. 

 Lone Hansen var den 13. januar 2016 til møde med Censorkorpset for 

idrætsstudierne om uddannelsesretninger på Syddansk Universitet. 

 Lone Hansen var den 25. januar 2016 til møde i Fødevarestyrelsen vedr. 

mærkning af sportsprodukter. 

 Lone Hansen var den 26. januar 2016 til møde på Aalborg Universitet inst. 

for Bioteknologi. 

 Lone Hansen var den 29. januar 2016 til møde med Danske Bank vedr. In-

novation. 

 Lone Hansen var den 1. februar 2016 til reception på Ritzau i anledning af 

deres 150 års jubilæum. 

 Lone Hansen var den 2. februar 2016 til møde med Novo Zymes vedr. inno-

vation. 

 Knud Skadborg har 4. februar 2016 overværet Danish Motorsport Award i 

Herning.  

 Lone Hansen holdt den 15. februar 2016 møde med Bente Skovgaard, Kul-

turministeriet. 

 

Bestyrelsesmedlem-

mernes møde- og 

aktivitetsdeltagelse 

Siden sidste bestyrelsesrapport har bestyrelsesmedlemmerne rapporteret, at de 

har deltaget i følgende møder og aktiviteter: 

 Frank Jensen og Lone Hansen var den 23. november 2015 til møde med for-

svarsministeren om muligt samarbejde. 

 Else Trangbæk, Ulrik Wilbek og Lone Hansen holdt den 1. december 2015 

møde i Forskningsudvalget. 

 Frank Jensen og Lone Hansen deltog den 7. december 2015 i møde i dom-

merkomitéen vedr. ”Årets Sportsnavn” hos Jyllands-Posten. 
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 Frank Jensen og Lone Hansen deltog den 29. december 2015 i kåringen af 

”Årets fund”, Politikken. 

 Bestyrelsen deltog den 9. januar 2016 i sportsshowet Sport 2015 i Jyske 

Bank Boxen, forud herfor mødtes bestyrelse og medarbejdere på Scandic 

Hotel, Herning. 

 Britta Riis og Søren Willeberg har den 19. januar og 3. februar 2016 deltaget 

i møder i Idrættens Medieudvalg. 

 Else Trangbæk og Lone Hansen holdt den 3. februar 2016 møde vedrørende 

forskningsudvalget. 

 Frank Jensen, Flemming Knudsen og Lone Hansen deltog den 5. februar 

2016 i Olympisk Idrætsforums møde på Københavns Rådhus. 

 Frank Jensen, Flemming Knudsen og Lone Hansen har den 5. februar 2016 

deltaget i Pressemøde vedr. præsentation af OL-kollektionen og fanebære 

ved OL 2016, Københavns Rådhus. 

 

 

 


