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Bestyrelsesrapport for perioden 4. april – 6. juni 2018 
 

Ledelsesresumé 
 
Rammer og vilkår 
Via en donation fra Kirkbi A/S til DIF er der skabt mulighed for at en række udvalgte atleter med top-8 potentiale til OL i Tokyo 2020, 
kan blive tildelt betydelige beløb i ekstraordinær direkte atletstøtte. Donationen fra Salling Fondene vil samtidig betyde, at endnu 
flere atleter får økonomisk tilskud i en begrænset periode frem til slutningen af 2020. 
 
Innovation 
”Normalt” bevilger Team Danmark ekspertsupport til forbundene inden for nogle aftalte rammer i masterplanerne. Med et innovativt 
afsæt er Team Danmarks sportsfysiolog Lars Johansen blevet tilknyttet som ”staff member” i verdensklasseforbundet SVØM i 
perioden 1. maj 2018 – 31. december 2020. Derved understøtter og forstærker vi SVØMs faglighed og den videnskabelige tilgang 
og udvikling. Initiativet er taget med midler fra Kirkbi-donationen. 
 
Dual Career 
Der er etableret et særligt mentorforum for særligt udvalgte atleter. Mentorforummet skal skabe bedre overgang fra elitekarriere til 
karrieren efter den sportslige karriere. Mentorforummet er i øvrigt en del at flere initiativer vedrørende styrket dialog mellem atleter 
og Team Danmark. Mentorforum bliver lanceret for atleterne ultimo juni. 
 
Talentarbejde 
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund afholdte 17. april 2018 trænersymposium i Odense. Formålet er vidensformidling for 
talenttrænere i specialforbund og Elitekommuner. Der var 66 deltagere fra 26 specialforbund og 8 kommuner. Der er planlagt 
yderligere to trænersymposier i 2018.  

 
Sportslige resultater 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 21. marts vundet 13 EM-medaljer – heraf 1 i olympiske discipliner – samt 4 medaljer ved VM 
– heraf 9 medaljer i olympiske discipliner. Placeringspoint i 2018 er 27 point mod 14 point på samme tidspunkt i det 
sammenlignelige år 2014.  
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 

 

 
Indsatsområde 1:  

 

Team Danmark vil 

skabe bedre rammer 

og vilkår for atleterne 

og den sportslige 

ledelse. 

 

Mål 2: 

 Der er via en donation fra Kirkbi fonden til DIF skabt mulighed for at 
en række udvalgte atleter med top-8 potentiale til OL i Tokyo 2020, 
kan blive tildelt ekstraordinær direkte atletstøtte. Donationen fra 
Salling Fondene vil samtidig betyde, at endnu flere atleter får 
økonomisk tilskud i en begrænset periode frem til slutningen af 2020. 

 
Mål 3:  

 Team Danmark har aftalt et tættere samarbejde med foreningen 
Eliteidrætsgymnasier.dk med mål om at forbedre rammevilkårene og 
kvaliteten af tilbuddene for talenter på de gymnasiale 
ungdomsuddannelser. Samarbejdet vil bl.a. indebære videndeling og 
kompetenceudvikling i samarbejde mellem Team Danmark og 
Eliteidrætsgymnasier.dk 
 

 Der bliver igangsat et særligt mentorforum for særligt udvalgte 
atleter. Mentorforummet skal skabe bedre overgang fra elitekarriere 
til karrieren efter den sportslige karriere. Mentorforummet er i øvrigt 
en del at flere initiativer vedrørende styrket dialog med atleterne i 
Team Danmarks bruttogrupper. 
 

Mål 4:  

 Det sidste modul i ”Lederuddannelse i sport” afholdes i juni 2020. 
Der vil efterfølgende bliver afholdt evaluering af uddannelsen. 

 
Mål 5: 

 Fra 1. april 2018 har Team Danmark flyttet sine aktiviteter i Aarhus til 
nyrenoverede lokaler i Sportens Hus ved Ceres Park i Aarhus. 
Flytningen samler de idrætsgrene, som har daglig træning i Aarhus 
og omegn, og placerer dem sammen med de Team Danmark-

Mål1: Udvikle og implementere en strategi 
for at øge finansieringen af dansk eliteidræt. 
 
Mål 2: Skabe mere fleksibel udnyttelse af 
ressourcerne 
 
Mål 3: Øge indsatsen for fastholdelse og 
karriereforlængelse for atleter med 
potentiale til verdensklasse 
 
Mål 4: Styrke trænernes og sportschefernes 
Faglige niveau og kompetence. 
 
Mål 5: Etablere et Nationalt Elitesportscenter, 
som skaber rammer og vilkår i verdensklasse for de bedste 
danske atleter. 
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ansatte fageksperter i Aarhus. Samtidig er der sket en stor 
opgradering på faciliteter for atleternes daglige træning. Ambitionen 
er, at et forbedret udviklingsmiljø og bedre faciliteter vil skabe bedre 
rammer for både atleter, trænere og sportschefer i Østjylland. 
 

 Aarhus Internationale Sejlsportscenter blev officielt indviet 23. maj 
2018. Sejlsport centret integrerer alle de funktioner, som er 
nødvendige for optimale rammer for sejlere (bådehal, 
omklædningsrum og sauna, værksted, kontorer og mødefaciliteter, 
performance-analyserum, faciliteter for fysisk træning, køkkener, 
overnatningsrum, undervisningslokaler mv). Administrationen 
varetages af Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter.  
 

Indsatsområde 2: 
 
Team Danmark vil 
fremme innovation, 
forskning og 
udvikling af dansk 
eliteidræt 
 

Mål 1:  

 Team Danmark og Idrætsklinikken, Regionshospitalet Silkeborg har 
indgået en aftale om en fysioterapeutstilling, hvor fysioterapeuten – 
ansat af Regionshospitalet – udfører opgaver for Team Danmark i 
Aarhus. Team Danmark og Regionshospitalet vil fremadrettet være i 
dialog om og arbejde for et eventuelt formaliseret samarbejde 
omkring lægeordninger samt eventuelle forskningstiltag inden for det 
idrætsmedicinske område. 
 

Mål 2: 

 Team Danmarks sportsmanagers har afsluttet modul 3 i 
innovationsuddannelsen, der foregår på Teknologisk Institut. Modul 3 
havde titlen ”Innovationsfacilitering”. Indtil sommerferien arbejder 
gruppen nu under supervision med at afprøve diverse værktøjer i 
forskellige innovationsprocesser.  

Mål 1: Skabe stærkt samspil med relevante 
forsknings- og udviklingsmiljøer både 
nationalt og internationalt 
 
Mål 2: Øge fokus på teknologi og ekspertise i 
træning og konkurrence for de bedste atleter 
 
Mål 3: Sikre en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og styrke samspillet med 
vores vigtige samarbejdspartnere i 
specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Elitekommunerne. 
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Indsatsområde 3: 
 
Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 
og sammenhængende 
talentarbejde 
 

 
Mål 1:  

 Team Danmark har 15. maj afholdt seminar for Elitekommunerne i 
Herning. Team Danmark præsenterede bla. sin nyudviklede 
sportspsykologiske model for talentarbejdet i Elitekommunerne og 
inviterede til samarbejde om implementering af modellen i 
Elitekommunerne.  
 

 Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (Team Talent og Elite) 
har etableret to fælles arbejdsgrupper om hhv. Forbunds- og 
Kommune samarbejde og Videns- og Kompetenceudvikling. 
Formålet er at styrke samarbejdet om sammenhængende 
talentstrategier.  
 

 Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund afholdte 17. april 2018 
trænersymposium i Odense med fokus på sportspsykologi og gode 
talentmiljøer med udgangspunkt ATK 2.0. Formålet er 
vidensformidling for talenttrænere i specialforbund og 
Elitekommuner. 
 

 Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund afholdte 14. maj 2018 
første seminar for det nyetablerede netværk for talentansvarlige i 
specialforbundene. 22 specialforbund er repræsenteret i netværket. 
Formålet er videns- og kompetenceudvikling mhp. kontinuerlig 
udvikling af sammenhængende talentstrategier i specialforbundene. 

 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
 
Mål 3: Sætte fokus på videnudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  

Organisation  

 Nyansættelse 
Jannie Haugaard Johansen er ansat i en deltidsstilling som 
sportsernæringskonsulent pr. 1. juli 2018. Hun vil arbejde med 
udgangspunkt både i Aarhus og København. 
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Sportslige resultater 
  
 

Oversigt: VM-medaljer og placeringspoint pr. 19. maj 2018 i olympiske 
discipliner 
 

VM-medaljer 2018 Point 2018 VM-medaljer 2014 Point 2014 
2 x sølv (banecykling) 27* 1 sølv (banecykling) 14 

*Heraf 23 point ved VM i banecykling og 4 point i speedskating ved vinter 
OL. 
 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 23. marts 2018 opnået: 
 

 13 EM-medaljer – heraf 9 i olympiske discipliner 

 4 VM-medaljer – heraf 2 medaljer i olympiske discipliner 
 

 Cykling (landevej): De danske herre-landevejsryttere har haft stor 
succes i forårsklassikerne med guld til Michael Valgreen i Fleché 
Wallone, samt 2. og 4. plads til hhv. Mads Pedersen og Michael 
Valgreen i Flandern Rundt.  

 

 Ridning: Cathrine Dufour vandt 19. maj 2018 i Compiegne i Frankrig 
sit andet guld ved Grand Prix-stævner i 2018. 

 

 Kajak: Emma Aastrand Jørgensen vandt 20. maj guld ved World 
Cup-stævnet i 200 meter enerkajak i Szeged i Ungarn.   

 

 Ishockey (herrer): Danmark sluttede på 10. pladsen ved VM med 
11 point og 4 sejre i puljespillet. 

 

 Badminton: Viktor Axelsen vandt guld i herresingle og Kim Astrup 
Sørensen og Anders Skaarup Rasmussen vandt guld i herredouble 
ved EM 29. april.  Danmarks herrer vandt bronze ved VM for hold i 
badminton (Thomas Cup). 

Målsætning 2017 – 2020  
Team Danmark-støttede specialforbund skal 
vinde medaljer ved EM, VM og OL. 
 
Samtidig skal Danmark som nation; 
Placere sig i top-5 blandt nationer med 
mindre end 10 mio. indbyggere. 
Være i top 25 blandt alle nationer på 
internationale ranglister.  

 

https://www.teamdanmark.dk/Atleter/2816/Kim-Astrup-S%c3%b8rensen
https://www.teamdanmark.dk/Atleter/2816/Kim-Astrup-S%c3%b8rensen
https://www.teamdanmark.dk/Atleter/21/Anders-Skaarup-Rasmussen

