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Bestyrelsesrapport for perioden 16. september – 17. oktober 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. 17. oktober 2016 opnået (antallet pr. 17. oktober 2012 angivet i parentes):  

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

 19 EM-medaljer i olympiske discipliner (10) 

 6 VM-medaljer i ikke olympiske discipliner (8) 

 6 VM-medaljer i olympiske discipliner (3) 

 15 medaljer ved Sommer OL i Rio 2016 (9) 

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

 143 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 

 

 Kenneth Heiner-Møller har den 25. september 2016 overværet World Cup finalen i 

bueskydning i Odense.  

 

 

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 

Der skal iværksættes mindst 10 

forsknings- eller udviklingsprojek-

ter i løbet af perioden 2013-2016. 

http://www.teamdanmark.dk/
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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. 

- 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.  

 

 

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. 

Sociale og sam-

fundsmæssige fakto-

rer (job- og uddan-

nelsesområde) 

 Magnus Wonsyld har den 23. september 2016 holdt oplæg om erhvervsuddannel-

ser på Danmarks Ishockey Unions kraftcentermøde i Haderslev. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg har 3. oktober 2016 deltaget ved officiel recepti-

on for OL-, VM og EM-medaljetagerne ved Aarhus Universitet. 

 Anders Voigt Tinning og Magnus Wonsyld har den 10. oktober 2016 holdt møde 

med Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet om indholdet i den forventede forsøgs-

ordning for eliteatleter på erhvervsuddannelserne.  

 

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-
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fessionshøjskoler ud over de ord-

ninger, der er etableret i 2012. 

Samarbejde med 

Elitekommunerne 
 Kenneth Heiner-Møller har den 13. september 2016 deltaget i eliterådsmøde i Kol-

ding 

 Hanne Pedersen har den 22. september 2016 deltaget i eliterådsmøde i Fonden 

Eliteidræt Aarhus 

 Jesper Starcke og Lone Hansen har 30. september 2016 deltaget i åbningen af Sla-

gelse Sportscollege hvor samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Slagelse 

Kommune blev underskrevet.  

 Jesper Starcke har 12. oktober 2016 deltaget i eliterådsmøde i Ballerup kommune. 

 

 

Forbedret talentud-

vikling 
 ATK 2.0 lanceres den 28. oktober 2016 ved arrangement i Idrættens Hus for elite-

kommuner og specialforbund m.fl. 

 

 

 

  

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. 

 

Faciliteter  15. september 2016 blev der afholdt workshop vedrørende NEC. Der var deltagere 

fra kommuner og videns/forskningsinstitutioner fra de 4 udvalgte kommuner (Aar-

hus, Aalborg, Odense og København). Fra Team Danmark deltog Knud Skadborg 

og Martin Elleberg Petersen.  

 Knud Skadborg har 21. september 2016 deltaget i bestyrelsesmøde fonden for 

Aarhus Internationale Sejlsportcenter. 

 Knud Skadborg, Martin Elleberg Petersen, Hanne Pedersen, Bo Vestergaard, DKF 

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-
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og Lars Christensen, DFfR har den 22. september 2016 afholdt møde med Helen 

Kristensen, Rambøll, Pernille Fassov, Rambøll og Klaus Nørskov, Fonden Dan-

marks Rostadion, vedr. konkurrenceprogrammet ifm. moderniseringen af Bags-

værd Rostadion. 

 Hanne Pedersen, Bo Vestergaard, DKF og Lars Christensen, DFfR, har den 29. 

september 2016 deltaget i møde med Lokale og Anlægsfonden vedr. Bagsværd 

Rostadion. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg har 3. oktober 2016 deltaget ved første spadestik 

til Aarhus Internationale Sejlsportscenter, der var ca. 200 fremmødte.  

ret visionen om et nationalt elite-

sportscenter. 

Ekspertområder  Fysioterapeut Michael Ries Dünweber har i perioden 17. september - 3. oktober 

2016 ydet sportsfysioterapeutisk ekspertbistand ved badminton Super Series Japan 

Open og Korea Open 2016.  

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har den 6. oktober været på Teknologi konferen-

ce i fysioterapi i Odense. Arrangeret af Danske Fysioterapeuter. 

 Fysioterapeut Kim Larsen, Michael Ries Dünweber, Marlene Søby Vestergaard og 

Connie Linnebjerg har den 11. oktober deltaget på IOC symposium om ”Strategies 

in relation to patellofemoral problems in athletes” på Bispebjerg Hospital. 

 Fysioterapeut Gitte Karlshøj har i perioden 13.-16. oktober 2016 ydet fysioterapeu-

tisk ekspertbistand til Dansk Orienterings Forbund til World Cup finale i Schweiz.  

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-

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. 
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Kommunikation, 

dokumentation og 

analyser 

 Idrættens Analyseinstitut og Mind The Costumer gennemfører i perioden 15. sep-

tember – 31. oktober den årlige brugerundersøgelse, som indebærer fokusgruppe-

interviews med sportschefer/landstrænere, samt spørgeskemaundersøgelse blandt 

de TD-støttede atleter.  

 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 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 409 presseklip om ”Team Danmark” fra den 14. september 

til den 17. oktober 2016, herunder 4 tv-indslag og 2 radioindslag. 

 Periodens største enkeltstående historier var: 

 Overrækkelse af PL- og OL-medaljebonus 

 Dansk eliteidræt er økonomisk presset (Jyllands-Posten) 

 Pengemagasinet, DR. ’Eliteatleters økonomi’ 

 Slagelse bliver Elitekommune nr. 22 

 

 

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

ket ligger på www.teamdanmark.dk. 

 

 

Administration  Lone Hansen holdt 19. september formøde med Frank Jensen forud for bestyrel-

sesmødet d. 28. september.  

 Lone Hansen deltog 22. september i Sport One Danmarks bestyrelsesmøde. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg var 23. september til stede ved reception for di-

rektør Mads Kolte Olsen, Dansk Sejlunion. 

 Lone Hansen holdt 29. september møde med Per Nylykke, Kulturministeriet. 

 Lone Hansen deltog 5. oktober i reception for Bertel Haarder, Kulturministeriet. 

 Lone Hansen var 7. oktober til bestyrelsesmøde i Hall of Fame. 

 Lone Hansen holdt 10. oktober møde med Bente Skovgaard, Kulturministeriet. 

 Lone Hansen var 12. oktober sammen med Morten Mølholm fra DIF til møde med 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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Brøndbys borgmester vedr. elitefaciliteter. 

 Lone Hansen var 13. oktober til møde vedr. udlodningsmidlerne i DGI-byen. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg havde 13. oktober besøg af borgmester Søren 

Kjærsgaard og embedsmænd fra Holbæk Kommune. 

  

Bestyrelsesmedlem-

mernes møde- og 

aktivitetsdeltagelse 

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

taget i følgende møder og aktiviteter: 

 

 Susanne Bach Bager deltog den 22. september i møde i Idrættens Medieudvalg. 

 Pia Holmen deltog den 22. og 23. september i Mette Winkler seminar (forsknings-

resultater i pige og kvindeidrætten) på Schæffergården i Gentofte.  

 Susanne Bach Bager og Lone Hansen deltog 27. september i TD Challenge på 

Skodsborg Kurhotel.  

 Bestyrelsen og Team Danmarks ledelse deltog i Medaljebonus reception for OL og 

PL atleter efter bestyrelsesmødet 28. september. 

 Susanne Bach Bager deltog 30.9.-1.10. i DIF’s budgetmøde (som TD repræsentant 

i Idrættens Medieudvalg). 

 Pia Holmen, Flemming Knudsen og Lone Hansen deltog 5. oktober i møde med 

institutlederne m.fl. vedr. forskningsstrategi. 

 Frank Jensen, Britta Riis, Susanne Bach Bager, Pia Holmen og Lone Hansen del-

tog den 14. oktober i Hendes Majestæt Dronningens reception for de danske atle-

ters deltagelse ved de Olympiske Lege og de Paralympiske Lege i Brasilien på 

Christianborg Slot. 

 

 

 


