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 Team Danmarks forskningsudvalg har inviteret aktørerne i den nye ”Forsknings, innovati-

ons- og udviklingsstrategi” til et møde vedrørende ibrugtagning af modellen for samarbejde 

og samspil. Modellen skitserer samspillet mellem de overordnede aktører, der skal sikre 

VIDEN IND i Team Danmark og VIDEN UD af Team Danmark. Mødet skal benyttes til at 

konkretisere omsætningen af vores strategi til konkrete handlinger. Mødet afholdes i Idræt-

tens Hus den 11. juni 2018 kl. 14.00-17.00 

 

 Samarbejdsaftale med Dansk Curling Forbund udløber den 30. juni 2018. På baggrund af re-

sultatniveau og det generelle elitære niveau er der ikke udarbejdet ny samarbejdsaftale med 

forbundet. 

 

 Danmarks Brydeforbunds bedste bryder Mark O. Madsen har valgt at stoppe sin brydekarri-

ere. På den baggrund er der afholdt styregruppemøde mellem forbundet og Team Danmark 

hvor det sportslige niveau for de øvrige brydere blev drøftet. Forbundets samarbejdsaftale 

udløber den 31. december 2018. Det vurderes på baggrund af VM resultater i oktober 2018 

hvorvidt der skal være samarbejdsaftale mellem forbundet og Team Danmark efter 1. januar 

2019. 

 

 Team Danmark har inviteret samtlige atleter i Team Danmark godkendte bruttogrupper til 

opstartsmøde vedrørende et nyt tiltag som er dannelse af et atletforum. Det nye atletforum 

vil være et sted, hvor der kan informeres om forskellige tiltag og muligheder for både nye og 

etablerede atleter. Samtidig vil det være et forum, hvor atleterne kan give udtryk for de ud-

fordringer de har i dagligdagen. Det er hensigten at dette atletforum også benyttes til net-

værksdannelse på tværs af idrætter. Aktivkomiteen er inviteret til at deltage i udviklingen af 

møderne og på møderne. Mødet afholdes den 25. juni kl. 17.00-19.00 i Idrættens Hus. 

 

 Den 1. juni 2018 kl. 14.00-16.00 afholdes der åbningsreception for de nyrenoverede lokaler 

i Sportens Hus i Ceres Park i Århus. Renoveringen er gjort med udgangspunkt i at samle de 

idrætsgrene som har daglig træning i Århus og omegn, og fysisk placere dem sammen med 

de Team Danmark ansatte fageksperter i Århus. Samtidig er der sket en stor opgradering på 

faciliteter for atleternes daglige træning. Team Danmarks bestyrelse er inviteret til receptio-

nen. 
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