
Bestyrelsesmøde den 8. december 2016    

Konsulent: Kenneth Heiner-Møller 

 

Bueskydning Danmark (BUDA) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

 På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Bueskydning Danmark at opfylde forudsætningerne for blive indplaceret som Eliteforbund. 

Indplaceringen som Eliteforbund er relateret til Dame Recurve. Herudover omfatter 

samarbejdet Herre Compound, 

 

- Masterplan 

 

 Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

 Det indstilles at Bueskydning Danmark bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 

2017: 1.148.833 kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale. Heraf afsættes 300.000 kr. 

til udviklingsprojekt i samarbejde med DIF (endnu ikke defineret, dialog med DIF er 

igangsat). Talentudvikling derudover dækkes af det fælles elitebudget. 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 1.148.833 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

 Recurve dame individuelt (Maja Jager) - VM – Målsætning Top 3 - Acceptabelt Top 8 

 Compound herrehold – VM – Målsætning top 3 – Acceptabelt Top 8 

 Compound herre individuelt - VM – Målsætning Top 3 - Acceptabelt Top 8 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt. 

 Forbedre Maja Jagers konkurrencestabilitet, ved et tættere samarbejde mellem Maja Jagers 

træner i Korea, og den danske landstræner 

 At videreudvikle allerede etablerede talentcentre, på kompetence, faciliteter og fællesmøder 

 At opkvalificere forbundsansatte trænere og klubtrænere ved supervision og netværk 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: Ingen 

 

Elite-atleter: 3 
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Bruttogruppe atleter: 3 

 

4. Økonomi 

 Omsætning i Bueskydning Danmark var i 2016: kr. 4.767.800 inklusiv TD støtte på kr. 

1.833.800 

 Bueskydning Danmarks egenkapital forventes pr 31/12 2016 at være: 1.524.091 

 Elitebudget: Det fælles elitebudget (Bueskydning Danmark og Team Danmark) for 2017 er 

på kr. 2.027.116 

 Bueskydning Danmark /TD-finansieringsandel: Bueskydning Danmarks andel af det fælles 

elitebudget udgør kr. 878.283 (43%) og Team Danmarks andel udgør kr. 1.148.833 (57%) 

 Andel til talentarbejdet af samlet elitebudget: Af det fælles elitebudget anvendes kr. 98.000 

(5%) på talentarbejdet 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål 

 Bueskydning Danmark har i 2016 opfyldt få af de sportslige resultatmål. Dameholdet i 

Recurve blev nummer 8 til EM, mens Compound herrerne vandt EM guld for hold og 

individuelt guld 

 

Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater 

 Bueskydning Danmark har i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære 

årsager til denne målopnåelse er, at Bueskydning Danmark har målt og fundet fysiske 

forbedringer på relevante skytter, samt anvendt teknisk analyse og kalendersystem til at 

fremme træningskvalitet. Derudover har Bueskydning Danmark været gode til at afholde 

tværfaglige ekspertmøder, med relevant fokus, der har givet god fælles viden angående 

skytternes form  

 

Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter 

 Bueskydning Danmark har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De 

primære årsager til denne målopfyldelse er landstrænerens bestandige tilstedeværelse ved 

træningen i Århus. Træningerne blev dog ikke til reelle landsholdssamlinger pga. den 

udfordring det er, at kombinere job/uddannelse og elitesport 

 

Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

 Bueskydning Danmark har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære 

årsager til denne grad af målopfyldelse er, at 3 regionale talentcentre er igangsat, samt at 

aftaler med elitekommuner er aktiveret 

 

 

6. Forbundets kommentarer 

 

Bueskydnings Danmarks egenkapital forventes pr 31/12 2016 at udgøre 1.524.091, hvoraf de kr. 

800.000 er resterende overskud fra VM 2015, der er øremærket til specielle formål, herunder bla. 

Elite. 
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Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

 På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Danmarks Bowling Forbund (herre og damer) at opfylde forudsætningerne for at blive 

indplaceret som Eliteforbund. 

 

- Masterplan 

 

 Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

 Det indstilles at Danmarks Bowling Forbund (DBwF) bevilges for perioden 1. januar 2017 – 

31. december 2017: 1.360.000 kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 40.000 

kr. til talentarbejde. 

 Indplaceringen som Eliteforbund er relateret til både damer og herrer  

 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 1.360.000 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste): 

Team Damer - VM 2017- Målsætning: Bronze – Acceptabelt: Top 8 

Øvrige discipliner Damer - VM 2017 - Målsætning: 1 medalje – Acceptabelt: 2 top 8 

placeringer 

Team Herrer - VM 2017 - Målsætning: Bronze – Acceptabelt: Top 8 

Øvrige discipliner Herrer - VM 2017 - Målsætning: 1 medalje – Acceptabelt: 2 top 12 

placeringer 

 

 Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på 

kort og lang sigt: 

 Fysisk optimering af verdensklasse og eliteatleterne i form af tests, 

træningsprogrammer og kostvejledning. 

 Sportspsykologisk indsats rettet mod uddannelse af atleter, atletteams og trænere 

efter train the trainer princip, således at trænerne fortsat, selv kan varetage den 

sportspsykologiske indsats til mesterskaber uden deltagelse af TD-eksperter. 



Bestyrelsesmøde den 8. december 2016    

Konsulent: Hanne Pedersen 

 Sportspsykologisk projekt vedr. forandringsledelse og kulturændring med 

henblik på at atleterne udnytter deres fulde potentiale. 

 Kompetenceudvikling af den sportslige ledelse. 

 Optimering af atleternes hverdag og træning via uddannelsesvejledning, 

adgang til baner med forskellig olieprofiler og oftere supervision af 

landstræneren 

 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter:  

Thomas Larsen, Jesper Agerbo og Carsten W. Hansen 

 

 Eliteatleter: 7 

 

Bruttogruppeatleter: 6 

 

 

4. Økonomi 

 DBwFs samlede omsætning forventes i 2017 at være på 6.241.000 kr. 

 DBwF har en egenkapital pr. 31.12.2015 på -986.129 kr., incl. aktivitetsrelaterede 

hensættelser på 150.000 kr. 

 Det fælles elitebudget (DBwF og Team Danmark) for 2017 er på i alt 2.486.519 kr.  

 DBwF/TD-finansieringsandel:  

 DBwFs andel af det fælles elitebudget udgør 1.126.519 kr. (45%) og Team Danmarks andel 

udgør 1.360.000 kr. (55%)  

 Af det fælles elitebudget anvendes 80.000 kr. (3%) på talentarbejdet. 

 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål: 

DBwF har i 2016 opfyldt alle de sportslige målsætninger for så vidt gælder 

herrelandsholdet. Den primære årsag til denne grad af målopfyldelse er, at herrelandsholdet 

vandt 5 medaljer til EM 2016, heraf 3 guldmedaljer, 1 sølvmedalje og en bronzemedalje. 

Damelandsholdets opnåede 2 medalje - Bronze for team og trio. Acceptabel målsætning er 

dermed opfyldt i forhold til team. Acceptabel målsætning for ´Øvrige discipliner´ var 3 

medaljer, og resulterede i en bronzemedalje i trio.  

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater: 

DBwF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt er, at den optimerede ekspertindsats har højnet det sportslige 

niveau, samt et målrettet, taktisk og strategisk fokus på organisationsudvikling herunder 

udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner. 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter: 

DBwF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt er, at der er etableret aftaler, så alle atleter har daglig tilgang til 

træningsfaciliteter af høj kvalitet med adgang til forskellige olieprofiler og at der 

kontinuerligt er fokus på at skabe en sammenhængende hverdag for atleterne. 
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 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling: 

DBwF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. Målopfyldelsen skyldes, at 

implementeringen af ATK forløber efter planen og alle talentcentre nu arbejder efter 

Bowlings ATK, ligesom der er afholdt 3 kurser i generel ATK. 

 

 

6. Forbundets kommentarer 

DBwF har ingen yderligere kommentarer. 
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Danmarks Brydeforbund (DB) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

 På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

brydning (Græsk/Romersk – herrer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret 

som Eliteforbund.  

 

- Masterplan 

 Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 Det indstilles at Danmarks Brydeforbund (DB) bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. 

december 2017: 600.500 kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 0 kr. til 

talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte.  

 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: kr. 600.500  

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

Landsholdet – EM 2017. Målsætning: 1 Medalje + 1 top 6. Acceptabelt: 1 Top 6 + 1 Top 10. 

Landsholdet – VM 2017. Målsætning: 1 top 8. Acceptabelt: 1 Top 10.    

 

 Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på 

kort og lang sigt. 

 Skabelse et internationalt træningsmiljø som danner base for landsholdsaktiviteter.  

 Opkvalificering af de danske træningsmiljøer.  

 Kompetenceudvikling af den sportslige ledelse.  

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atlet; 

 Mark O. Madsen 

 

Elite-atleter: 

2 

 

Bruttogruppeatleter: 

23 
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4. Økonomi 

 DB’s samlede omsætning forventes i 2017 at være ca. kr. 3 mio.  

 Forbundet har en positiv egenkapital på ca. kr. 550.000.  

 Det fælles elitebudget for 2017 er på kr. 1.209.000. 

 Danmarks Brydeforbunds andel af det fælles elitebudget udgør kr. 608.500 (50,3%) og 

Team Danmarks andel udgør Kr. 600.500 (49.7%). 

 Af det fælles elitebudget anvendes kr. 0 til talentudvikling.  

 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål. 

o DB har i 2016 opfyldt de fleste af de spotslige resultatmål. Den primære årsag til 

denne grad af målopfyldelse er en flot sølvmedalje til OL. Det lykkedes desværre 

ikke at kvalificere yderligere brydere til OL.  

 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater. 

DB har i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager til at 

målsætninger- bl.a. i forhold til forbedrede ekspertydelser for de bedste atleter - er 

opfyldt i høj grad skyldes et tæt og koordineret samarbejde mellem den enkelte bryder, 

landstræneren og Team Danmarks eksperter inden for sportsfysiologi, sportspsykologi 

og sportsmedicin omkring træning- og præstationsoptimering. 

 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter. 

DB har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager til at 

målsætninger er opfyldt i høj grad både i forhold til at optimere de daglige 

træningsfaciliteter og at forbedre de økonomiske og uddannelsesmæssige forhold 

skyldes, at det er lykkedes at højne kvaliteten af den daglige træning via kompetent 

sparing både i Danmark og i udlandet og ved at have forbedret de økonomiske og 

uddannelsesmæssige forhold for Mark O. Madsen og de øvrige brydere. 

   

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

DB har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. Dette skyldes at forbundet 

har fortsat udviklingsarbejdet med trup 2020 samt været i tæt dialog med klubberne i 

elitekommunerne.   

 

 

6. Forbundets kommentarer 

DB har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
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Danmarks Ishockey Union (DIU) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

 

1. Indstilling 

 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DIU (herrer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret indplaceret som 

Eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2017 – 2020. 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale (2017-2018) på baggrund af den 

udarbejdede masterplan.  

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at Danmarks Ishockey Union (DIU) bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. 

december 2017: 5.390.000 kr. til det første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 

2.000.000 kr. til talentudvikling. 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb 5.390.000 kr.  

 

- Målbeskrivelser 2017 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

Seniorlandsholdet – VM 2017 målsætning: Top 10 – Acceptabelt: Top 12 

U20 landsholdet – VM 2017 målsætning: Forblive i Top Divisionen – Acceptabelt: Forblive i Top 

Divisionen  

U18 landsholdet – VM 2017 målsætning: Oprykning til Top Divisionen – Acceptabelt: Top 12 

Der er opstillet en lang række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på 

kort og lang sigt. 

 Forbedring af ligaspillernes fysiske kapacitet 

 Tilvejebringelse af valide data ift. performance 

 Reetablere den sportslige organisation efter direktørskifte 

 Individuelle kompetenceudviklingsplaner for sportschef, trænere og udviklingschef. 

 Screening af ungdomslandsholdsholdsspillere mhp forebyggelse af skader 

 Erhverve viden/data vedrørende afslutninger/skud 

 Opfølgningsmøder med kraftcentre og kommuner med henblik på fortsat udvikling af 

kraftcentrene. 

 I løbet af 2017 skal 90 % af samtlige U18 og U20 landsholdsspillere være i gang med eller 

optaget på en uddannelse sideløbende med ishockeyaktiviteten. 
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 Implementering af DIU’s værdihus på klubniveau 

 Knytte kommunale og andre relevante samarbejdsparter endnu tættere til DIU kraftcentre 

 Revidere og udvikle ATK mappen 

 Sikre kvalificeret uddannelse af ungdomstrænere 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Elite-atleter: 

Seniorlandsholdet 40 spillere 

 

Bruttogruppeatleter: 

U20 landsholdet 40 spillere 

U18 landsholdet 40 spillere 

 

4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i DIU forventes i 2017 at være på mellem 33 og 35 mio. kr.  

 Unionen har en positiv egenkapital på ca. 2 mio. kr.  

 Det fælles elitebudget (DIU og TD) for 2017 er på i alt 12.580.000 kr.  

 DIU’s andel af det fælles elitebudget udgør 7.190.000 kr. (57 %) og Team Danmarks andel 

udgør 5.390.000 kr. (43 %).  

 Af det fælles elitebudget anvendes 4.000.000 kr. (32 %) på talentarbejdet, hovedsageligt til 

ungdomslandsholdenes aktiviteter.  

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DIU har i 2016 har opfyldt de fleste af de sportslige resultatmål. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål er, at seniorlandsholdet med en VM 

placering i 2016 opnåede en top 8 placering, målsætningen var top 10. Holdet opfyldte ikke 

målsætningen om kvalifikation til OL 2018. U20 opfyldte målsætningen og forblev i TOP 

Divisionen, hvorimod U18 rykkede ned fra Top Divisionen (A-gruppen).  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og 

OL/fastholde nuværende resultater på internationalt niveau. 

 DIU har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt i høj grad skyldes, at DIU arbejder målrettet med at styrke og 

udvikle den sportslige ledelse samt arbejder med at skabe udvikling af viden på en 

struktureret måde både internationalt og nationalt. Der er ligeledes etableret et 

velfungerende samarbejde med TD’s fageksperter inden for sportsfysiologi og ernæring, 

samt sportspsykologi. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag. 

• DIU har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt i høj grad er, at DIU fortsat har fokus på at skabe bedst mulig 

sammenhæng mellem job/uddannelse og ishockey. Unionen samarbejder med Study4Player 

med fokus på landsholdsspillernes uddannelser. Der er etableret en kompetent 
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driftsorganisation, således at der udføres et målrettet arbejde med de opstillede 

målsætninger. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

 DIU har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt i høj grad er, at DIU både har beskrevet og implementeret ATK 

og værdisæt/værdihus. I forlængelse heraf har DIU knyttet kommunale og andre relevante 

samarbejdsparter tæt til kraftcentrene. DIU gør en stor indsats i forhold til kvalitetssikring af 

talentklasserne og de 9 kraftcentre. Senest har unionen ansat en hockeykonsulent i øst og en 

i vest. 

 

6. Forbundets kommentarer 

Nærværende indstilling for støtteåret 2017 afspejler meget dækkende det aftalte på såvel arbejds- 

som styregruppemødet.  

DIU er særdeles tilfredse med samarbejdet med Team DK, herunder den løbende sparring på daglig 

basis ud over vor aftalte halvårsmøder. DIU ser frem til i fællesskab med Team DK at arbejde 

videre med de aftalte målsætninger for den kommende periode. 
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Danmarks Motor Union (DMU) 

     1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

 På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DMU (speedway) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund.  

 

- Masterplan 

 

 Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at DMU bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 900.000 

kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 37.500 kr. til talentarbejde.  

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 907.950 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

 A Landshold - VM for hold – Målsætning Top 1 – Acceptabelt - Top 3 

 Nicki Pedersen - Speedway Grand Prix – Målsætning Top 1 – Acceptabelt Top 3 

 Niels-Kristian Iversen - Speedway Grand Prix – Målsætning Top 3 – Acceptabelt Top 5 

 Peter Kildemand - Speedway Grand Prix – Målsætning Top 6 – Acceptabelt Top 8 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt. 

 Øge trænerkompetencerne i klubberne via implementering af ATK, samt udvikle ledelserne 

i ATK klubberne samme forbindelse 

 Udvikle konkurrencemulighederne for U21 kørere, så de hurtigere konkurrerer på højeste, 

nationale niveau 

 Vil optimere starterne via analyse arbejde, samt teste brugen af mindre rammer, for at 

tilpasse den til kørerenes fysik 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: Nicki Pedersen, Niels-Kristian Iversen 

Elite-atleter: 8 

Bruttogruppe atleter: 7 



Bestyrelsesmøde den 8. december 2016    

Konsulent: Kenneth Heiner-Møller 

 

4. Økonomi 

 Omsætning i DMU 2016: 10.500.000 

 DMU. Egenkapital: 3.600.000 

 Elitebudget: Det fælles elitebudget (DMU og Team Danmark) for 2017 er på kr. 1.947.950 

 Spf/TD-finansieringsandel: DMU’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 1.047.950 (54 

%) og Team Danmarks andel udgør kr. 900.000 (46%) 

 Af det fælles elitebudget anvendes kr. 75.000 (4%) på talentarbejdet 

 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

 DMU har i 2016 ikke opfyldt de sportslige målsætninger. De primære årsager til denne grad 

af målopfyldelse af sportslige resultatmål er, at DMU vandt ikke VM medaljer på 

seniorniveau (dog vandt Nicki P. EM guld), og opnåede ingen af de opstillede acceptable 

målsætninger for seniorer. U/21 landsholdet vandt bronze til VM for hold, hvilket var 

målsætningen. Overordnet har DMU igennem perioden 2013-2016 haft en tilfredsstillende 

opfyldelse af de opstillede resultatmålsætninger. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre sportslige resultater/fastholdelse af 

nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

 DMU har i 2016 opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse er, at DMU har implementeret brugen af ny teknologi i træning ”Speedway 

Start Analyzer". 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag. 

 DMU har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. Den primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at processen med etablering af et nationalt træningscenter i 

Silkeborg stadig er fremadskridende. Beboermodstand har medført, at placering af banen er 

blevet ændret, hvilket har forsinket processen. Men penge til etablering af bane er bevilget. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

 DMU har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. Den primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at DMU har påbegyndt implementering af ATK og etableret 

en national holdturnering for 250cc klassen. 

 

 

6. Forbundets kommentarer 

Danmarks Motor Union har ikke yderligere kommentarer til indstillingen 
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Konsulent: Hanne Pedersen 

Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes DS 

Amatør Standard, Amatør Latin, Amatør 10 dans at opfylde forudsætningerne for at blive 

indplaceret som Eliteforbund 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at Danmarks Sportsdanserforbund bevilges for perioden 01.01.2017 – 

31.12.2017: 1.310.000 kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 100.000 kr. til 

talentarbejde 

• Danmarks Sportsdanserforbund modtager forventeligt ud over den bevilgede støtte cirka 

10.000 kr. til lejeudgifter i forbindelse med elitesamlinger og styrketræning i Aarhus  

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 1.310.000 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

 Bjørn Bitsch og Ashli Willamson – EM Amatør Standard 2017 – Målsætning: nr. 3 – 

Acceptabelt: nr. 5 

 Bjørn Bitsch og Ashli Willamson – VM Amatør Standard 2017 – Målsætning: nr. 2 – 

Acceptabelt: nr. 4 

 Umberto Gaudino og Louise Heise – VM Amatør Latin 2017 – Målsætning: top 6 – 

Acceptabelt: nr. 7-8 

 Nikolaj Lund og Marta Kocik – VM Amatør 10 Dans 2017 – Målsætning: top 6 – 

Acceptabelt: nr. 7-8 

 

 

 Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på 

kort og lang sigt. 

 Styrke den sportslige ledelse ved udpegning af mellemledere/ansvarlige i Elitedriften 

 Yderligere optimering af samarbejdet mellem Elitedriften og coaches. 
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 Implementering af ATK og opstart af træneruddannelse 

 Udvikling og igangsætning af nyt talentprogram 

 Afdække mulighederne for yderligere samarbejde med Elitekommunerne 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 

Bjørn Bitsch og Ashli Williamson (Amatør Standard)  

Nikolaj Lund og Marta Kocik (Amatør 10 dans)  

 

Elite-atleter: 8 

 

Bruttogruppe atleter: 18 

 

4. Økonomi  

 Den samlede omsætning i DS forventes i 2017 at være på 3.6 mio.kr.  

 DS har en egenkapital på 1.2 mio. kr. 

 Det fælles elitebudget (DS og Team Danmark) for 2017 er på i alt 2.280.000 kr. 

 DS’ andel af det fælles elitebudget udgør 970.000 kr. (43%) og Team Danmarks andel udgør 

1.310.000 kr. (57%) 

 Af det fælles elitebudget anvendes 335.000 kr. (15 %) på talentarbejdet 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål (VM 12/11 og 19/11): 

DS har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillende målsætninger. Den primære årsag til, at 

målsætningerne er opfyldt i nogen grad er, at DS delvist har opfyldt samtlige VM og EM-

målsætninger (Amatør Standard, Latin og 10 dans) inden for acceptable mål. VM i Amatør 

Standard afholdes 12. november 2016 og VM Amatør Latin amatør afholdes 19. november 

2016 

 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater: 

DS har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager til at 

målsætninger er opfyldt i høj grad, skyldes at sportschef Henrik Larsen og 

Eliteudvalgsformand Nete Keum Jørgensen har beskrevet ny organisationsstuktur med dertil 

hørende handlingsplan, som lanceres i 2017. Henrik Larsen har endvidere gennemført 

planlagt videreuddannelse, ligesom der har været afholdt samling med succesfuld faglig 

opkvalificering af danserne via inddragelse af TD eksperterne 

 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter: 

DS har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager til at 

målsætninger er opfyldt i høj grad er, at projektet ´Udvikle TD atleter til Eliteatleter 

indenfor 1-2 år´ er lykkedes idet alle tre involverede par overgår til Eliteatleter i 2017, samt 

at projektet ´Tættere samarbejde med den nye generation af TD-dansere og deres coaches´ 

er i god udvikling   

 

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling: 
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DS har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. Den primære årsag til at 

målsætningerne er opfyldt i høj grad skyldes, at DS har udarbejdet en visionær, strategisk, 

taktisk og operationel plan for implementering af Talentudviklingsstrategien og ATK med 

inddragelse af såvel Breddeudvalget, Eliteudvalget, ESAA, Elitekommuner og DIF 

 

 

 

6. Forbundets kommentarer. 

Danmarks Sportsdanserforbund er tilfredse med indstillingen. 

 

Masterplanen for 2017 bliver det strategiske fundament for udvikling af Elitedriften og fornyet 

tværorganisatorisk tilgang til eksperter og dermed udvikling af atleterne i sammenhæng med 

Elitedriften og Sportschefens synlighed. 
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Konsulent: Jens Meibom 

Dansk Atletik Forbund (DAF) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Dansk Atletik Forbund at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Eliteforbund i støttekoncept 2017-2020. 

 

- Masterplan 

 Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 Det indstilles at DAF bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 2.000.000 

kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf ca. 200.000 kr. til talentarbejde og 0 kr. 

til særlig projektstøtte. 

  DAF modtager ud over den bevilgede støtte, ca. 90.000 kr. i tilskud til facilitetsleje. 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 2.060.000 kr.  

 

- Målbeskrivelse for 2017 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

VM individuelt:  Målsætning: Medalje og én top 16 Acceptabelt niveau: Top 8 og 4 deltagere. 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt: 

 Udarbejde udviklingsplan for forbundstilknyttede trænere  

 Etablering af fem TC i elitekommuner 

 Optimering af faciliteter på de to EKC  

 Igangsætte kulturudviklingsforløb frem mod én fælles DAF elitekultur 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter:  

Sara Slott Petersen 

 

Elite-atleter: 11  

 

Bruttogruppeatleter: 8 

 

4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i DAF forventes i 2017 at være på ca. 27 mio. kr.  

 Forbundet har en egenkapital på 222.000 kr.  
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 Det fælles elitebudget for 2016 er på i alt 5.009.000 kr. og DAF’s samlede elitebudget er på 

5.110.000 kr.  

 DAF’s andel af det fælles elitebudget udgør 3.009.000 kr. (60 %) og Team Danmarks andel 

udgør 2.000.000 kr. (40 %).  

 Af det fælles elitebudget anvendes ca. 300.000 kr. (6 %) på talentarbejdet.  

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

 Dansk Atletik Forbund (DAF) har i 2016 indfriet de sportslige resultatmål. Sara Slott 

Petersen vandt sølv ved OL og Stina Troest en 15. plads, begge på 400 m hæk. Herudover 

blev Andreas Bube nr. 16. Otte atleter deltog ved OL. Ved EM blev Sara Slott Petersen 

europamester og derudover opnåede tre atleter top 10 resultater.  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og 

OL/fastholde nuværende resultater på internationalt niveau 

 DAF har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

opfyldelsesgraden skyldes, at forbundet har afholdt individuelle ekspertgruppemøder med 

højt prioriterede atleter samt at kompetenceplaner for den sportslige ledelse er blevet 

udviklet, men bør i 2017 have en højere kvalitet. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag. 

 DAF havde ingen målsætninger inden for dette område. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen  

 DAF har i 2016 opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

opfyldelsesgraden skyldes, at forbundet har implementeret ATK gennem klubbernes 

deltagelse i den decentrale talentudvikling 

 

6. Forbundets kommentarer 

Efter en sæson, hvor dansk atletik ikke blot leverede OL-sølv og EM-guld, men også som hold 

havde den bedste succesrate af alle deltagende nationer ved OL, har Dansk Atletik Forbund ønsket 

at udvide satsningen i den kommende olympiade.  

 

Med 3 regerende ungdoms- og U20-europamestre og en U20-europarekordholder blandt talenterne 

ser vi lyst på fremtiden. Vi har derfor valgt at øge vores finansiering med knap 0,5 mio. kroner. OL 

2016 understregede igen atletikkens centrale placering i de olympiske lege, og med vores 

fremgange havde vi håbet, at der var såvel ønske som mulighed i Team Danmarks nye støttekoncept 

til at støtte os i større grad end hidtil.  

 

Dette har desværre vist sig ikke at være tilfældet, hvilket vi tager til efterretning. Det vil næppe 

være realistisk for forbundet at øge sin finansiering yderligere i de kommende år, men vi bidrager 

gerne med at motivere behovet for yderligere finansiering af Team Danmark således, at 

organisationens andel af den fælles satsning kan returneres til et vanligt niveau. Vi ser fortsat mange 

muligheder for at udvikle dansk atletik yderligere. Nogle indgår i nuværende planer, andre må 
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afvente yderligere finansiering. Skulle der blive mulighed for dette, er vi naturligvis rede til at 

drøfte det med Team Danmark. 

 

Sluttelig en tak til Team Danmarks ledelse for konstruktiv og imødekommende dialog i det 

forgangne år. Det sætter vi pris på. 
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Konsulent: Knud Skadborg 

Dansk Automobil Sports Union (DASU) 

1. januar 2017– 31. december 2017 
____________________________________________________________________ 

 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

 På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Dansk Automobil Sports Union at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Eliteforbund i 2017 – 2020. 

 

- Masterplan 

 

 Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 Det indstilles at Dansk Automobil Sports Union bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. 

december 2017: 800.000 kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 800.000 kr. til 

talentarbejde. 

 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 800.000 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

VM (World Endurance Championship (WEC)): Målsætning: Guld medalje - Acceptabelt 

mål: 1 medalje) 

Internationale GT- og sportsvognsserier (Carrera Cup, ELMS, ADAC, Blancpain eller 

lign.): Målsætning: Klassesejre/mesterskaber  

VM Formel 1:  Målsætning: Top 8 placering – Acceptabelt mål: Top 15 placering) 

VM/EM i øvrige FIA-klasser GP2, Formel 3, Formel 4): 

Målsætning: Guld medalje – Acceptabelt mål: Top 3-placeringer.  

 

 

 Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på 

kort og lang sigt: 

 

 Udvikling af samarbejde om fleksible erhvervsuddannelser til DASU-støttede atleter 

bla. i samarbejde med Dansk Metal.  

 Fremme brug af simulatorer 

 Udvikle nye modeller for sponsor-samarbejder for at finansiere unge kørere. 

 Indføre Formel 4 i Danmark for at udvikle talentarbejdet. 

 Udvikling af Dansk Superkart 
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3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter:  3 - 5  

 

Elite-atleter: 10 - 12 

 

Team Danmark-atleter: 5 – 10 

 

4. Økonomi 

 Dansk Automobil Sports Union havde i 2014 - 2015 en omsætning på 9.447.293 kr. 

 Dansk Automobil Sports Union havde pr. 31. september 2015 en egenkapital på 3.837.084 

kr. 

 Elitebudgettet for 2017 udgør samlet 1.620.000 kr. 

 Dansk Automobil Sports Union finansierer 51% og Team Danmark finansierer 49% af det 

samlede elitebudget.  

 Udgifterne til talentarbejdet udgør 100% af det samlede elitebudget 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål: DASU har opfyldt de sportslige 

målsætninger for 2016 (Kevin Magnussen i Formel 1, Nicki Thiim og Marco Sørensen 

vinder World Cup Guld i WEC, Jan Magnussen vinder bronze i US GT Championship).  

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater: DASU har 2016 arbejdet meget 

tilfredsstillende med at udvikle den professionelle driftsorganisation og rammerne omkring 

talentarbejdet i DASU.  

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter: DASU har i 2016 arbejdet 

videre med at udvikles samarbejdet omkring at udvikle kraftcenter-modeller i Danmark, 

ligesom der fortsat arbejdes målrettet på at øge ekstern finansiering, som skal gøre 

overgangen fra talent til elite nemmere.  

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling: Opfyldt i høj grad. DASU har fortsat 

implementeringen af ATK i talentarbejdet i klubberne. DASU er endvidere lykkedes med at 

etablere samarbejde omkring udvikling af national Formel 4-løbsserie, ligesom strukturen 

omkring afviklingen af Superkart et blevet styrket.  

 

6. Forbundets kommentarer 

DASU tilslutter sig indstillingen, og har ingen yderligere kommentarer. 
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Dansk Boldspil-Union (DBU) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion DBU at 

opfylde kriterierne for at blive indplaceret som Eliteforbund.  

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en to årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at DBU bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 9 mio. kr. 

til første år af den toårige samarbejdsaftale. Beløbet består af et grundtilskud på 8,8 mio. kr. 

samt et tilskud på 200.000 kr. til projekter. 

• Ud over dette bevilges der 62.500 kr. til DBU til baneleje for de involverede landshold. 

Beløbet afregnes med DBU når banelejen er betalt. 

 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: kr. 9 mio. 

 

- Målbeskrivelser for 2017 

-   

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (2 vigtigste):  

 U21 herrer EM 2017; Målsætning top 6 - acceptabelt top 9 

 Kvinde A EM 2017; Målsætning semifinale -  acceptabelt kvartfinale 

 

Samarbejdsaftalens overordnede målsætning er; 

 Herrer A VM 2018; Målsætning direkte kvalifikation – acceptabelt kvalifikation via play off 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt bla; 

 

 Udvikle klubbernes evne til at rekruttere de talenter med det højeste potentiale. 

 Udvikle høje målvogtere og deres klubtrænere, for at øge antallet af høje målvogtere på elite 

niveau (piger) 

 Uddannelse til de unge elitefodboldspillere via fokus på e-learningsmuligheder 
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3. Atlet-indplaceringer 

 

Elite atleter: 

U/21 herrer – max 20  

U/20 herrer – max 20  

A-landshold Kvinder - 26  

 

Bruttogruppe atleter:  

U/19 herrer – max 25 

U/18 herrer – max 25 

U/17 herrer – max 30 

U/16 herrer – max 30 

U/23 kvinder – max 10 

U/19 kvinder – max 25 

U/17 kvinder – max 25 

 

4. Økonomi 

 Omsætning i DBU var i 2015: 267.195 mio. 

 DBU’s egenkapital var i 2015: 130.652 mio. 

 Elitebudget: Det fælles elitebudget (DBU og Team Danmark) for 2017 er på kr. 48.605 mio. 

- DBU/TD-finansieringsandel: DBU’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 39.605 mio. 

(81,48%) og Team Danmarks andel udgør kr. 9 mio. (18,52%) 

 Andel til talentarbejdet af samlet elitebudget: Af det fælles elitebudget anvendes ca. kr. 45 

mio. (ca. 93 %) på talentarbejdet 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål 

 DBU har i 2016 opfyldt hovedparten af de aftalte sportslige resultatmål. Bla har både 

Kvinde A landsholdet og U/21 landsholdet for herrer, kvalificeret sig direkte til EM 2017.  

U17 og U19 Piger/Kvinder har kvalificeret sig til eliterunden, hvorimod såvel U17 og U19 

drenge missede videre kvalifikation. 

 

Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater 

 DBU har i 2016 i opfyldt de opstillede målsætninger.  

 

Kvindelandsholdet har gennemført de planlagte test i samarbejde med Københavns Universitet 

og TD’s eksperter. Der er nu udarbejdet en ”DBU Performance Profil” som på flere parametre 

beskriver, hvordan de ønskede øvelser udføres og inden for hvilke mål de skal opfyldes. 

Arbejdet med performance profilen er implementeret på DBU’s landshold i 2016. Projektet 

fortsættes i 2017, hvor profilen forventes implementeret i eliteklubberne på senior og 

ungdomsniveau. 

 

Personlige udviklingsplaner for landstrænere er gennemført ligesom de øvrige handlingsplaner. 

Der arbejdes videre i 2017 ud fra samme ramme. 
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Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter 

 DBU har i 2016 i opfyldt de opstillede målsætninger.  

 

Global Classroom har gennem 2016 haft gennemsnitligt 8-10 ”elever” fra både danske og 

udenlandske klubber. Aldersniveauet ligger mellem 16-20 år. Fortsættes i 2017. 

 

Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

 

 DBU har i 2016 i opfyldt de opstillede målsætninger.  

 

DBU har i 2016 videreført arbejdet med DoublePass herunder en gennemgang af DBU’s 

egen talentudvikling set-up. DoublePass har gennemgået undersøgelser af samtlige A+ 

klubber og evalueringsmøder er ligeledes gennemført. Er i gang med B og T klubberne og 

rapporten for disse samt for DBU’s talentudvikling forventes fremlagt primo 2017. 

Konklusionerne i hele projektet skal danne grundlag for en samlet plan og strategi for 

talentudviklingen i Danmark medio 2017. 

 

Projekt ”Høje målvogtere” på pigesiden er kørt i 2016 efter planen, og der er nu en relevant 

og talentmæssig god gruppe på ca. 60 målvogtere at arbejde med fremover. Projektet er 

evalueret internt i DBU og denne er til rådighed for interesserede. Projektet fortsætter i 

2017. 

 

Der er gennemført 14 besøg hos TD Elitekommuner med henblik på at skabe et overblik 

over, hvor DBU med fordel kan styrke fodbolden i samarbejde med den enkelte kommune. 

Der vil blive udfærdiget en samlet evaluering samt et forslag til handlingsplan på baggrund 

af disse besøg, primo 2017. 

 

 

6. Forbundets kommentarer 

DBU udtrykker generel tilfredshed med samarbejde og sparring med Team Danmark, og der 

vises interesse for, at udbygge samarbejdet med konkrete projekter som det var tilfældet med 

etableringen af A+ projektet. 
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Dansk Golf Union (DGU) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DGU damer og herrer at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at DGU bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 2.500.000 

kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf kr. 550.000 til talentarbejde.  

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: kr. 2.500.000 

 

- Målbeskrivelser for 2017 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

 Herrer professionelle - Major/WGC golf mesterskab - Målsætning: Top 3 - Acceptabelt Top 

8 

 Damer professionelle - Major golf mesterskab - Målsætning Top 5 - Acceptabelt Top 16 

 Amatør herrer EM (hold og individuel) - Målsætning Top 8 - Acceptabelt Top 12 

 Amatør damer EM (hold og individuel) - Målsætning Top 8 - Acceptabelt Top 12 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt. 

 Udvikling af spillere via en helhedsansvarlig coach der hjælper med at prioritere indsatserne 

i forhold til den enkeltes målsætninger 

 Udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner, og processer for udviklingsplaner gennem 

årgange, og på tværs af klub og union 

 Optimering af selvstændighed i træning, og læring i at lære, når en stor del af tiden, for en 

golfspiller, går med selvtræning 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter Ingen 

Elite-atleter: 11 

Bruttogruppe atleter: 18 
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4. Økonomi 

 Omsætning i DGU 2016: 39.070.000 

 DGU. Egenkapital: 10.289.000 

 Elitebudget: Det fælles elitebudget (DGU og Team Danmark) for 2017 er på kr. 8.500.000 

 DGU/TD-finansieringsandel: DGU’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 6.000.000 

(71%) og Team Danmarks andel udgør kr. 2.500.000 (29%) 

 Andel til talentarbejdet af samlet elitebudget: Af det fælles elitebudget anvendes kr. 

2.134.000 (25%) på talentarbejdet 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål 

 DGU har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger mens de fleste andre 

resultatmål ligger inden for de acceptable målsætninger. Den primære årsag til at 

målsætningerne er opfyldt i nogen grad er, at amatør herrerne vandt bronze ved EM, og at 

amatør damerne blev nummer 4 i VM for hold. Derudover blev damerne nummer 6 ved EM 

for hold, mens Nanna Koerstz Madsen blev nummer 13 til OL 

 

Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater 

 DGU har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne målopnåelse er, at DGU har et velfungerende set-up inden for fysisk og mental 

træning, samt fysioterapi. Samtidig har DGU været gode til at søge international sparring og 

inspiration, inden for det trænerfaglige område, og forsøger at få optimeret brugen af 

teknologi i sporten. I forhold til styrkelse af den sportslige ledelse, har unionen opfyldt 

målsætningen med kompetenceudvikling af landstrænerne. 

 

Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter 

 DGU har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at en ’forældrevejledning’ er blevet revideret og opdateret, 

samt at aftaler med træningssteder i Silkeborg og København er blevet indgået. 

 

Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

 DGU har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at ’ATK i praksis’ er blevet færdiggjort og udgivet på nettet, 

og at yderligere tiltag ift. samarbejde med elitekommuner er blevet påbegyndt 

 

 

6. Forbundets kommentarer 

Først og fremmest vil vi gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med vores konsulent, 

Kenneth Heiner-Møller. 

 

I 2016 markerede de bedste danske spillere atter, at de kan være med på meget højt plan med 3 sejre 

på European Tour, Ladies European Tour og LPGA Symetra Tour af hhv. Thorbjørn Olesen, Nanna 

Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen. Alle tre var OL-deltagere og viste i flere runder også 

topspil under OL, men for at få medalje skal der leveres i alle fire runder.  
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I golf er der mange parametre, der påvirker et resultat og det er stort set umuligt at planlægge en 

formtop omkring eks. OL eller en major golfturnering. Enkelte spillere fra verdenstoppen har haft 

kortere perioder med absolut topspil i nogle uger i træk, men de fleste vindere kan ikke følge sejren 

op med et nyt topresultat i den kommende turnering.  

 

Derfor arbejder vi med ”det lange seje træk” for at udvikle grundlæggende færdigheder for at hæve 

bundniveauet for samtlige spillere, der strækker sig fra de yngste 15 årige amatører på 

juniorlandsholdet til vores topspillere i ProTeamet. I alt ca. 45 spillere i vores A-trupper. 

Vi har pt. kun én dansker (Søren Kjeldsen), der med en placering i top 50 i verden, har garanti for at 

være med i alle golfens majors og World Golf Championships. Delmålet er derfor at få flere 

danskere i top 50, så der bliver flere muligheder for at ramme netop den uge, hvor teknikken, 

taktikken, fysikken og det mentale overskud er til en absolut topplacering. 

 

Vi er derfor kede af, at vi bliver beskåret i støtte i forhold til 2016. DGU har ikke selv mulighed for 

at kompensere for den manglende støtte og aktivitetsniveauet på eliteområdet begrænses som en 

konsekvent heraf. Vi ser dog frem til et konstruktivt samarbejde i den kommende år og henstiller til, 

at vores støtte ikke begrænses særligt grundet den høje egenbetalingsprocent på 71. 
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Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DHIF at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som eliteforbund. 

 

- Masterplan 

• Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DHIF bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 1.645.000 

kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 0 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig 

projektstøtte.  

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 1.645.000 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

 Para-svømning – VM 2017 - Målsætning: 1 medalje – Acceptabelt: 1 medalje 

 Para-atletik – VM 2017 - Målsætning: 3 medaljer – Acceptabelt: 2 medaljer  

 Para-bordtennis – VM hold 2017 - Målsætning: 1 medalje – Acceptabelt: top 4 

 Para-bordtennis – EM 2017 - Målsætning: 3 medaljer – Acceptabelt: 2 medaljer 

 Para-dressur – EM 2017 - Målsætning: 4 medaljer – Acceptabelt: 3 medaljer 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt: 

 Kortlægge muligheder for samarbejde med elitekommuner vedr. para atleter. 

 Facilitere 1-2 udviklingsprojekter i samarbejde med SDU vedr. para elitesport. 

 Implementere ATK i bordtennis, ridning og svømning. 

 Udvikle beslutningsgrundlag for nationalt elitecenter (rapport foreligger). 

 Udvikle samarbejde med specialforbund ift. integrering af paraatleter i raskidræts 

træningsmiljøer. 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasseatleter: 8 

Peter Rosenmeier (Para-bordtennis) 

Sophie Walløe (Para-bordtennis) 

Annika Lykke Dalskov (Para-dressur) 

Susanne Jensby Sunesen (Para-dressur) 
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Stinna Tange Kaastrup (Para-dressur) 

Daniel Wagner Jørgensen (Para-atletik) 

Christoffer Wienberg (Para-atletik) 

Jonas Larsen (Para-svømning) 

 

Elite-atleter: 4 

 

Bruttogruppeatleter: 11 

 

4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i DHIF forventes i 2017 at være på ca. 29 mio. kr.  

 DHIF har en positiv egenkapital på ca. 2.0 mio. kr.  

 Det fælles elitebudget for 2017 er på i alt 3.381.000 kr. og DHIF’s samlede elitebudget er på 

4.376.000 kr.  

 DHIF’s andel af det fælles elitebudget udgør 1.736.000 (51 %) og Team Danmarks andel 

udgør 1.645.000 kr. (48 %).  

 Af det fælles elitebudget anvendes 131.000 kr. (4 %) på talentarbejdet.  

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

 DHIF har i 2016 opfyldt de fleste sportslige resultatmål. I parabordtennis (1 medalje ved 

PL), paraatletik (2 medaljer ved PL, 5 medaljer ved EM), parasvømning (1 medalje ved PL, 

8 medaljer ved EM) og i paradressur (3 medaljer ved PL) er de sportslige resultatmål 

opfyldt. Paraskydning opnåede ikke den acceptable resultatmålsætning.  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og 

PL/fastholde nuværende resultater på internationalt niveau. 

 DHIF har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt skyldes, at forbundet har lykkedes at optimere atleternes 

præstationer ved at bruge etableret viden og erfaringer fra raskidrætten i forhold til træning, 

ernæring og kompressionstøj samt gennemført målrettede mentale forløb op til PL for de 

fleste atleter. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag. 

 DHIF har i 2016 ikke opfyldt de opstillede målsætninger. Den primære årsag til at 

målsætningerne ikke er opfyldt er, at forbundet ikke har udført serviceeftersyn af de lokale 

træningsmiljøer i samarbejde med relevante elitekommuner med henblik på optimere de 

lokale træningsforhold. 

 

 Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

 

 DHIF har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt er, at forbundets talentudviklingspolitik og værdisæt er blevet 

implementeret i DHIFs arbejde i forbindelse træningsmiljøer, træneruddannelser, 
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konkurrencestruktur og ATK, samt at de aftalte punktplaner vedrørende samarbejde med de 

prioriterede specialforbund er igangsat i 4 ud af 5 discipliner. 

 

6. Forbundets kommentarer 
DHIF Vil gerne benytte lejligheden til at takke for det gode samarbejde med Team Danmark i de 

sidste fire år. Et samarbejde der har været en afgørende faktor til, at det er lykkedes DHIF ved PL i 

Rio 2016 at vende den nedadgående medaljekurve. 

 

DHIF vil også takke vores nu tidligere konsulent Magnus Wonsyld for det gode samarbejde, og vi 

glæder os meget til det kommende samarbejde frem mod PL i Tokyo 2020 med vore nye konsulent 

Jens Meibom. 
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Dansk Ride Forbund (DRF) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DRF at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som eliteforbund 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at DRF bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 1.150.000 

kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 330.000 kr. til talentarbejde og 0 kr. til 

særlig projektstøtte  

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 1.150.000 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

EM hold:   Målsætning: Medalje  Acceptabelt niveau: Top 6 

EM individuelt: Målsætning: 1 top 5 og 1 top 10 Acceptabelt niveau: 1 top 10 og 

1 top 15 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt: 

 Beskrivelse af nye elitestrategi for perioden 2017-2020 

 Ansættelse af ny landstræner 

 Udvikle beslutningsgrundlag for nationalt elitecenter (rapport foreligger) 

 Etablere ny udviklingspris til talenter samt ny mentorordning 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse atleter: 

Ingen 

 

Elite-atleter: 9 

 

Bruttogruppeatleter: 4 
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4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i DRF forventes i 2017 at være på ca. 30 mio. kr.  

 DRF har en positiv egenkapital på ca. 6,4 mio. kr.  

 Det fælles elitebudget for 2017 er på i alt 2.922.000 kr. og DRF’s samlede elitebudget er på 

ca. 5 mio. kr.  

 DRF’s andel af det fælles elitebudget udgør 1.772.000 (61 %) og Team Danmarks andel 

udgør 1.150.050 kr. (39 %) 

 Af det fælles elitebudget anvendes 1.231.000 kr. (38 %) på talentarbejdet 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DRF har i 2016 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål, hverken for hold eller individuelt, 

men opnåede den acceptable målsætning for hold. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse af sportslige resultatmål er, at dressurlandsholdet ved OL 2016 blev nr. 6 

  

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og 

OL/fastholde nuværende resultater på internationalt niveau 

 DRF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne 

grad af målopfyldelse er, at forbundet har optimereret rytternes fysisk form vha. individuelle 

programmer og løbende test, implementeret ”Værdisæt for talentudvikling” blandt 

landstrænere, og medvirket til udvikling af måleudstyr til testning af hestenes fysiske 

kapacitet 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag 

 DRF har i 2016 opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse er, at forbundet har øget detailkendskabet til rytternes målsætninger og 

job/uddannelsessituation via udvikling af rytternes profilskemaer samt aftaler med 

elitekommuner 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen  

 DRF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne 

grad af målopfyldelse er, at forbundet har etableret mentorordninger mellem senior- og 

ungdomsryttere og afholdt talentkonference for ryttere, trænere og forældre. DRF har ikke 

udarbejdet udkast til ny stævnestruktur efter ATK principper for konkurrence 

 

6. Forbundets kommentarer 

Dansk Ride Forbund har ikke yderligere kommentarer til indstillingen 
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Dansk Skytte Union (DSkyU) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

riffel, pistol og skeet at opfylde forudsætningerne for at DSKyU bliver indplaceret som 

Eliteforbund 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at Dansk Skytte Union bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 

2017: 2.000.000 kr. til første år af den toårige samarbejdsaftale.  

• DSkyU modtager ud over den bevilgede støtte kr. 56.875 til leje af baner til eliteskydning 

(KFK skeet 25.000 og Skydebaneforeningen Vestereng 31.875) 

•  

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: kr. 2.000.000 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

 Jesper Hansen, skeet - VM Moskva – Medalje – Acceptabelt 120 træffere 

 Riffel hold herrer liggende, - EM Baku – Målsætning medalje – Acceptabelt top 6 

 Torben Grimmel 60 skud liggende – EM Baku – Målsætning Medalje – Acceptabelt Top 20 

 Jesper Hansen skeet, Mikkel Petersen skeet - EM Baku – Målsætning Medalje – Acceptabelt 

120 træffere 

 Riffel 10 m hold dame – EM Baku - Målsætning medalje – acceptabelt top 8  

 Stine Nielsen riffel 10 m – EM Maribor – Målsætning finaleplads – acceptabelt 415,0 point. 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt. 

 Håndtering af pres/favoritskab samt at holde fokus 

 Udvikling af testværktøj for at måle atleternes tekniske udvikling (fra talent til 

elite) i riffel 

 Videreudvikling af videoanalysehuset 
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 Videreudvikle talentcentertrænerne, så de får en øget forståelse af det 

internationale tekniske niveau, så at de kan udvikle vores talenter til verdensklasse 

skytter 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 

Jesper Hansen – skeet 

Stine Nielsen – riffel 

Torben Grimmel – riffel 

 

Elite-atleter: 1 

 

Bruttogruppe atleter: 7 

 

4. Økonomi 

 Omsætning i Dansk Skytte Union var i 2015: 8.157.000 

 Dansk Skytte Unions egenkapital var i 2015: 689.000  

 Det fælles elitebudget (DSkyU og Team Danmark) for 2017 er på kr. 3.816.000 

 DSkyU’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 1.746.000 (47%) og Team Danmarks 

andel udgør kr. 2.000.000 (53%) 

 Af det fælles elitebudget anvendes kr. 206.000 (5%) på talentarbejdet 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål 

 DSkyU har i 2016 opfyldt 1 ud af 11 af de sportslige resultatmål, mens 6 ud af 11 af 

resultatmålene er placeret inden for acceptable målsætninger. Jesper Hansen blev nummer 5 

til OL. Stine Nielsen blev nummer 13 ved OL 50 m 3*20, og det kvindelige riffel hold på 10 

meter blev nummer 10 ved EM 

 

Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater 

 DSkyU har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne målopnåelse er, at DSkyU har forbedret deres fysiske niveau og har fysiske 

målsætninger i deres udviklingsplaner. Desuden har en stor del af eliteskytterne en plan for 

madindtag under konkurrencer, lige som Jesper Hansens skydehus er blevet installeret i 

KFK 

 

Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter 

 DSkyU har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne målopfyldelse er forbedrede træningsfaciliteter og træningsbetingelser for riffel i 

Herning, lige som kommunikationen mellem talentcenter trænere og elitetrænere, er gjort 

lettere ved at ved at talentcentertrænere inviteres med på samlinger 

 

Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

 DSkyU har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at ATK er implementeret i træner 1 uddannelsen, og en 
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øvelsesbank er tilknyttet ATK. Derudover eksisterer der nu fire stærke talentcentre, som alle 

er fra ATK certificerede klubber 

 

6. Forbundets kommentarer 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give nogen præcise tal for 2016. Men vores 

forventninger er, at vi ender på samme niveau som i 2015, måske med en lille stigning i vores EK. 
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Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Dansk Triatlon Forbund (DTriF) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som: 

Eliteforbund. 

 

• Elitesamarbejdet omhandler følgende tre discipliner:  

 OL Distance 

 Langdistance Officielle mesterskaber 

 Langdistance Ironman mesterskaber 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at DTriF bevilges for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017: 700.000 kr. til første 

år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 16.000 kr. til talentarbejde. 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 700.000 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

Andreas Schilling - OL distance, WTS, Målsætning: Top 8. Acceptabelt: Top 15  

Andreas Schilling - OL Distance, EM. Målsætning Top 8. Acceptabelt Top 15 

Michelle Vesterby - Hawaii Ironman. Målsætning: Top 3. Acceptabelt: Top 10 

Camilla Pedersen - VM langdistance. Målsætning: Guldmedalje. Acceptabelt: Top 3. Eller: 

Camilla Pedersen - Hawaii Ironman. Målsætning: Top 3. Acceptabelt: Top 10 

Helle Frederiksen - Ironman 70.3 VM. Målsætning: Top 3. Acceptabelt: Top 8. Eller 

Helle Frederiksen – ITU VM Langdistance. Målsætning: Guld. Acceptabelt: Top 3  

Martin Jensen – VM Langdistance. Målsætning: Guld. Acceptabelt: Top 3   

 

 Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på 

kort og lang sigt 

 DTriF ønsker at forbedre atleternes evne til at præstere i varme og fugtige 

omgivelser, da mange internationale konkurrencer foregår i sådanne klimaer, 

ligesom det forventes at OL i Tokyo vil foregå under sådanne forhold  



Bestyrelsesmøde den. 8. december 2016    

Konsulent: Jesper Starcke 

 Optimere træningsmiljøet på Tri team SDU på baggrund af miljøundersøgelse 

 Kompetenceudvikling af den sportslige ledelse  

 Rød tråd fra talent til seniorlandshold   

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 1, Michelle Vesterby  

Elite-atleter: 5  

Bruttogruppe atleter: 15  

 

4. Økonomi 

 DTriF’s samlede omsætning for 2017 forventes at være kr. 7.200.000  

 Forbundet har en positiv egenkapital på ca. kr. 1.700.000  

 Det fælles elitebudget for 2017 er på kr. 1.811.000  

 DTriF’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 1.111.000 (61,4%) og Team Danmarks 

andel udgør kr. 700.000 (38,6%) 

 Af det fælles elitebudget anvendes kr. 139.000 til talentudvikling 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål. 

 DTriF har i 2016 opfyldt få af de sportslige resultatmål. Enkelte af resultaterne er 

placeret inden for acceptable målsætninger. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2016 skyldes at flere atleter har været skadet 

og dermed ikke har kunnet konkurrere, samt at der igen var terminskonflikt for 

langdistanceatleterne.  

 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater. 

 DTriF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager 

til at målene er opnået i høj grad skyldes, at det er lykkedes at adskille direktør og 

sportschef, samt skabe større sammenhængskraft på Tri Team SDU.  

 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter. 

 DTriF har i høj grad opfyldt den opsatte målsætning, da det er lykkedes at skabe god 

balance mellem studie og sport.  

 

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling. 

 DTriF har i 2016 i nogen grad opfyldt den opsatte målsætning. Bland andet er det 

lykkedes at integrere enkelte atleter i Tri Team SDU.  

 

6. Forbundets kommentarer 
DTriF har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
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