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Bestyrelsesrapport for perioden 18. oktober – 23. november 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. 23. november 2016 opnået (antallet pr. 23. november 2012 angivet i paren-

tes):  

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

 19 EM-medaljer i olympiske discipliner (10) 

 7 VM-medaljer i ikke olympiske discipliner (11) 

 7 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 

 

 Lone Hansen overværede 23. oktober finalerne ved Yonex Cup (Badminton) i 

Odense. 

 Lone Hansen overværede 12. november VM i sportsdans (standard) i Århus. 

 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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Forsknings- og  

udviklingsprojekter, 

herunder teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Status på Forsknings- og udviklingsstrategi vil blive behandlet under dagsordenens 

punkt 8.  

 

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. 

 

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) 

 Team Danmark har den 1. november afholdt netværksmøde for Team Danmarks 

uddannelsespartnere inden for HHX og HTX. 

 Knud Skadborg og Anders Voigt Tinning har 30. november 2016 deltaget i årsmø-

de i Elitegymnasier.dk 

 Undervisningsministeriet har efter dialog med Team Danmark udarbejdet en for-

søgsbekendtgørelse, som muliggør forlængelse af grundforløbet på erhvervsud-

dannelserne. Forsøgsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2017.  

 Undervisningsministeriet har udarbejdet lovforslag til implementering af gymnasi-

ereformen, som forventes vedtaget i december 2016. Team Danmark har været i 

dialog med ministeriet mhp. at sikre, at TD-godkendte atleter fortsat har gode vil-

kår i gymnasieskolerne. Det har været TD’s primære prioritet i drøftelserne at sik-

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-
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re, at TD-godkendte gymnasieelever fortsat skal have mulighed for at tage en stu-

dentereksamen på samme høje niveau, som alle andre gymnasieordninger, og her-

under frit kunne vælge studieretning. Team Danmark i hele processen været i tæt 

dialog med Elitegymnasier.dk 

 

ningsordninger på minimum to 

universiteter og minimum to pro-

fessionshøjskoler ud over de ord-

ninger, der er etableret i 2012. 

Samarbejde med 

Elitekommunerne 
 Knud Skadborg har 7. november 2016 deltaget i workshop i Gentofte Kommune 

om den fremtidige model for talent- og elitearbejdet i Gentofte Kommune 

 Lone Hansen, Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har den 15. november 2016 

været på besøg i Viborg Kommune og bl.a. holdt møde med Borgmester Torsten 

Nielsen. 

 Magnus Wonsyld har den 21. november 2016 deltaget i eliterådsmøde i Esbjerg 

Kommune.  

 Magnus Wonsyld har den 22. november 2016 deltaget i eliterådsmøde i Holstebro 

Kommune 

 Knud Skadborg har 22. november deltaget i workshop i Gentofte Kommune om de 

fremtidige model for talent- og elitearbejdet i Gentofte Kommune. 

 Magnus Wonsyld har den 23. november deltaget i eliterådsmøde i Randers Kom-

mune.  

 

 

Forbedret talentud-

vikling 
 28. oktober 2016 var der lancering af ATK 2.0, hvor ca. 70 sportschefer, elite-

kommune koordinatorer og andre relevante deltog. 

 Knud Skadborg, Magnus Wonsyld, Anders Voigt Tinning og Jesper Starcke har 4. 

november 2016 deltaget i seminar på Syddansk Universitet i Odense om potentiel-

le samarbejdsrelationer mellem Syddansk Universitet, elitekommunerne og speci-

alforbundene i relation til talentarbejde. Der var 60 deltagere i seminaret.  

 Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har 21. november deltaget i møde med Es-

bjerg Kommune om planlægning af en talentkonference i Esbjerg primo 2018. 

 

 

 

  

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 8. november deltaget i en workshop på Københavns Universi-

tet om etablering af NEC i København. Workshoppen havde deltagelse fra Dan-

marks Idrætsforbund, Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital, Danmarks 

Tekniske Universitet, Institut for Produktudvikling, Team Copenhagen og Køben-

havns Kommune.  

 Martin Elleberg og Knud Skadborg deltog 25. november 2016 i en workshop om 

etablering af et regionalt NEC i Aarhus. Workshoppen havde 60 deltagere fra bla. 

Danmarks Idrætsforbund, Aarhus Universitet, specialforbund, lokale eliteklubber, 

Region Midtjylland, regionale elitekommuner (Silkeborg, Viborg, og Herning). 

 

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  Fysioterapeut Gitte Karlshøj har i perioden 13.-17. oktober 2016 ydet sportsfysio-

terapeut ekspertbistand til World Cup Finale i Orienteringsløb, Schweiz.  

 Fysioterapeut Kim Larsen, Martin Baun, Michael Ries Dünweber og Connie Lin-

nebjerg har den 26.-28. oktober 2016 deltaget på kursus i Muskuloskeletal Ultralyd 

under Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs kursus. 

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har den 18. november 2016 deltaget på IOC 

symposium på Frederiksberg Hospital om Overbelastning af muskel-sene profy-

lakse og rehabilitering for alle aldre. 

 Fysioterapeut Kim Larsen har i perioden 17.-25. november 2016 ydet sportsfysio-

terapeut ekspertbistand til EM i Curling, Skotland. 

 Fysioterapi faggruppen har den 30. november 2016 afholdt et halv dags kursus 

omkring behandlings systemet ” Beactivated” 

  

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 
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fora. 

Kommunikation, 

dokumentation og 

analyser 

 Ekstra Bladet publicerede lørdag den 17. november over flere sider en kritisk hi-

storie med fokus på Team Danmark-anbefalede produkter (Castus Sport, Arla Pro-

tein og Kohberg Aktiv Brød). TD-svar på kritikken har været koordineret med 

kommercielle partnere lige som alle TD-medarbejdere har fået tilsendt q&a. Histo-

rien har ikke affødt reaktioner i andre medier eller på Team Danmarks sociale me-

dier.  

 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. Derudover driver Team Danmark facebooksiden ’Dan-

mark til OL’ sammen med DIF. Siden har 137.000 følgere. 

 Team Danmark producerede 4 pressemeddelelser/nyheder i perioden fra den 18. 

oktober til 25. november 2016. 

 Infomedia registrerede 412 presseklip om ”Team Danmark” fra den 17. oktober til 

25. november 2016, herunder 7 tv-indslag og 1 radioindslag. 

 Periodens største enkeltstående historier var: 

 Udgivelse af ATK 2.0 

 Kritik af fødevarer med Team Danmark-logo (Ekstra Bladet) 

 Hvorfor præsterer dansk eliteidræt? (30 min. program i finsk tv) 

 Team Danmark jagter 100 mio. kr. fra virksomheder og fonde (JP) 

 Danske eliteatleter tjener under 200.000 om året (P4 Sporten) 

 

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

ket ligger på www.teamdanmark.dk. 

 

 

Administration  Lone Hansen har 24. oktober været til møde med direktør Per Bank, Dansk Su-

permarked i Brabrand. 

 Lone Hansen deltog 25. oktober sammen med Niels Nygaard i møde med det In-

ternationale Volleyforbund i Idrættens Hus 

 Lone Hansen deltog 28. oktober ved lanceringen af ATK 2.0 i Idrættens Hus. 

 Lone Hansen var 28. oktober til møde med ISS – Jeff Graverhorst vedrørende 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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Olympisk Idrætsforum. 

 Lone Hansen deltog 28. oktober i afskedsreception for Flemming Knudsen, Gym-

Danmark.  

 Lone Hansen deltog 29. oktober ved GymDanmarks repræsentantskabsmøde 

 Lone Hansen og Martin Elleberg Petersen var 31. oktober til møde med Nordea 

Fonden. 

 Lone Hansen deltog 1. november i arrangement vedr. UEFA Euro 2000 på Den 

Sorte Diamant. 

 Lone Hansen deltog 5. november ved DGI’s årsmøde i Ålborg 

 Lone Hansen og Martin Elleberg Petersen deltog 8. november med oplæg på møde 

med Olympia Toppen, Norge vedrørende samarbejde mellem skandinaviske elite-

organisationer. 

 Lone Hansen gav 9. november interview til Finsk TV om hvorfor dansk eliteidræt 

præsterer. 

 Lone Hansen var den 10. november til møde med arbejdsgruppen vedrørende Na-

tionalt Elitesports Center (NEC). 

 Lone Hansen var 10. november til møde med Badminton Danmark vedr. TV-

aftale. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg holdt 11. november møde med badmintonspiller 

Jan Ø. Jørgensen vedr. personlige input til brugerundersøgelsen. 

 Lone Hansen var 11. november til møde i Kulturministeriet omkring Rammeafta-

len.  

 Lone Hansen holdt 14. november et oplæg for Kulturministeriet om Talentudvik-

ling til ledere for kulturinstitutionerne under KUM.  

 Lone Hansen, Per Boldt Jørgensen og Peter Møller Christensen deltog 17. novem-

ber med oplæg på seminar Skandinavisk Netværk for Eliteidrætsforskning (SNE) i 

Göteborg. 

 Lone Hansen deltog 21. november i møde med Copenhagen Fur vedrørende 

Olympisk Idrætsforum. 

 Lone Hansen deltog 23. november sammen med Morten Mølholm, DIF og Micha-

el Ask, Anti Doping Danmark i møde med Lars Seier Christensen. 
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Bestyrelsesmedlem-

mernes møde- og 

aktivitetsdeltagelse 

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

taget i følgende møder og aktiviteter: 

 

 Flemming Knudsen deltog 18.-25. oktober i FIG kongres, Tokyo. 

 Susanne Bach bager deltog 25. oktober i besøg ved Elitesport Aalborg. 

 Frank Jensen og Lone Hansen var den 28. oktober til møde med Uddannelses- og 

forskningsminister Ulla Tørnæs om ”Eliteatleter og gymnasiereformen”. 

 Britta Riis og Pia Holmen deltog 31. oktober i møde med Knud Skadborg og An-

ders Tinning vedr. Team Danmarks fundraisingstrategi.  

 Frank Jensen overværede den 3. november det danske herrelandsholds kvalifikati-

onskamp mod Holland i Brøndby Hallen. 

 Pia Holmen og Flemming Knudsen var 10. november til møde i Forskningsudval-

get. 

 Frank Jensen var 10.november sammen med Niels Nygaard til møde med Tivolis 

direktør Lars Liebst vedr. Olympisk Idrætsforum. 

 Frank Jensen var 11. november sammen med Niels Nygaard til møde med tidl. 

koncernchef i Nordea vedr. Olympisk Idrætsforum. 

 Frank Jensen var 11. november sammen med Niels Nygaard til møde med Ulla 

Brockenhuus fra Seed Capital vedr. Olympisk Idrætsforum. 

 

 

 


