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 Idrættens medieudvalg har afholdt møde angående den igangværende proces for forhandlin-

ger om nyhedsrettigheder samt udvalgets fremtidige virke. Formanden for udvalget Britta 

Riis vil på mødet kort orientere bestyrelsen. 

 Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har igangsat forprojektet om undersøgelse af 

muligheden for at etablere et Nationalt Elitesportscenter. Styregruppen har entreret med et 

rådgiverfirma – Juul og Frost Arkitekter – som skal bistå med rådgivningsydelser i 1. fase, 

som løber frem til 1. februar 2016. Alle relevante specialforbund vil i den kommende tid 

blive kontaktet og indgå i undersøgelsen i form af fokusgruppe-møder og direkte dialog med 

rådgiverne og arbejdsgruppen. Der afholdes et stormøde for alle involverede specialforbund 

16. november 2015 i Idrættens Hus om de foreløbige resultater. Der planlægges endvidere at 

afholde et stormøde igen med fremlæggelse af et tentativt rumprogram medio januar 2016. 

Knud Skadborg vil på mødet kort orientere bestyrelsen om processen.  

 Team Danmark afholder Idrætspolitisk konference om talentarbejdet i elitekommunerne 

onsdag den 18. november kl 9.00-16.00 i København (Axelborg). Kulturminister Bertel 

Haarder har givet tilsagn om deltagelse. 

 Bestyrelsen har mulighed for at indstille kandidater til Team Danmarks og Dansk Super-

markeds Talentpris, som uddeles hvert år til en talenttræner, en sportschef, en ildsjæl i en 

forening eller i en kommune eller en anden, som i løbet af det seneste år har gjort en ekstra-

ordinær indsats for at styrke udviklingen af danske sportstalenter.  

Kandidater kan indstilles via Facebook via dette link: http://po.st/Talentpris2015, Eller ved 

at sende en mail til talentpris@teamdanmark.dk. Alle som indstiller kandidater via Facebook 

er med i lodtrækningen om 3x2 billetter til årets store sportsgalla Sport 2015 den 9. januar i 

Herning! 

Deadline for indstillinger er 25. oktober 2015, hvorefter Team Danmark vil nominere tre 

kandidater til prisen, som vælges ved afstemning i sportschefkredsen i de Team Danmark-

støttede sportsgrene. Prisen overrækkes ved Sport 2015 den 9. januar 2016 i Herning. 

 Frank Jensen og Lone Hansen deltager den 7. december 2015 i komitémøde vedr. ”Årets 

sportsnavn 2015” (DIF og Jyllands Posten). Prisen uddeles i forbindelse med Sport 2015. 

 Udlodningsmidlerne: Der er nu givet tilsagn om, at regeringen i år vil yde et ekstraordinært 

tilskud til overskudsmodtagerne på 49.6 mio. kr. og desuden oplysninger om, at regeringen 

her i efteråret vil iværksætte den lovede evaluering af udlodningsmidlerne. 
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