
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark 23. oktober 2017  

 

Til stede fra bestyrelsen: 

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen (PH) og Susanne Ward 

(SW). 

 

Afbud: 

Susanne Bach Bager (SBB), Ulrik Wilbek (UW) og Poul Sand (PS) 

 

Til stede fra administrationen: 

Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJO), Knud Skadborg 

(KNSK), Martin Elleberg Petersen (MEPE) og Christian Blomgreen (CHBL). 

 

Mødet blev indledt med en temadrøftelse om ”eSport”. Per Jensen og Ruben Krogh fra Campus 

Vejle fortalte om uddannelsesinstitutionens eSport-linje, hvor de bl.a. har investeret i 170 

computere og udbygget 900 kvm. træningsfaciliteter. eSport-linjen er inspireret af Team Danmark-

linjen for idrætstalenter, og undervisningen i bl.a. fysisk træning, mentaltræning og ernæring sker 

ud fra Team Danmarks principper. 

 

Kasper Hvidt fortalte om sit virke som sportsdirektør i RFRESH, som ejer en række professionelle 

hold. Her har han bl.a. udarbejdet trænings- og testmodeller, som på flere måder er 

sammenlignelige med Team Danmarks måde at arbejde med atleter. Derudover arbejder han på at 

udvikle en træneruddannelse i samarbejde med CBS og High Performance Institute. 

 

Den efterfølgende drøftelse afledte følgende input fra bestyrelsen: 

- Flemming Knudsen fortalte om DIFs dialogmøde om eSport med deltagelse af bl.a. eSport 

Danmark. Der er dialog om muligheder for samarbejde.  

- FJ kommenterede temaet som meget interessant og et emne, der skal følges de kommende 

år. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden. 

 

2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 

- LOHA orienterede om forskningsseminar den 20. november. Deltagerantallet er forventet at 

være ca. 80 inkl. sportschefer og landstrænere. 

- FK supplerede med, at FU har mulighed for at supportere projekter med særlige 

fokuspunkter, hvor der er mulighed for at søge støtte. 

- LOHA orienterede om rammeaftalen med KUM, der er underskrevet og lagt på 

hjemmesiden. 

- LOHA orienterede om Kulturministeriets følgebrev til rammeaftalen, hvori der beskrives en 

forventning om at TD arbejder med integritet i eliteidræt, og at der ikke er ledige midler i 

ministeriet til finansiering af NEC projektet. 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 

3. Bestyrelsesrapport (orientering) 

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 

 



 

- Lone Hansen orienterede om Idan Innovation Day, hvor mange forbund og virksomheder 

var repræsenteret 

- Lone Hansen orienterede om konstruktive møder med kommuner om etablering af regionale 

NEC 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

4. Godkendelse af budget 2018 (beslutning) - Behandlet på lukket møde 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

5. Prisindstillinger (beslutning) 

Bestyrelsen drøftede de indstillede kandidater til Kulturministerens idrætspriser, og besluttede at 

indstille følgende kandidater: 

 

Kulturministerens Idrætspris 2017: 

 Viktor Axelsen, verdensmester i badminton  

 Maja Alm, verdensmester i orienteringsløb 

 Dansk Sejlunion, for kontinuerlig udvikling af verdensklasseatleter 

 

Kulturministerens Parasportspris 2017: 

 Christoffer Petersen, landstræner i parabordtennis  

 

På baggrund af bestyrelsens input udarbejder administrationen indstillinger til priserne.  

 

Kulturministerens idrætspriser uddeles henholdsvis ved en reception den 11. december og ved 

sportsgallaen Sport 2017 den 7. januar 2018 i Herning. 

 

6. Opsamling på dialogmøde (Orientering) 

MEPE orienterede om de væsentligste pointer fra deltagerne på dialogmødet til temaet om 

individuel støtte til atleter. 

 Der bør ikke være en fastlåst model 

 Støtten skal gøre en reel forskel for den enkelte modtager 

 Der bør ikke udvikles en belønningsmodel 

 Bred opbakning til, at det er Team Danmarks rolle og ansvar at udvikle retningslinjer for 

uddeling af individuel støtte til atleter 

 

FK roste dialogmødet for et højt fagligt niveau og for at give en god fornemmelse af, hvad der rører 

sig i specialforbundene. 

LOHA orienterede om, at administrationen udarbejder forslag til model for fremtidig individuel 

støtte til bestyrelsesmødet 11. december 2017. 

 

7. Brandingstrategi (Orientering) 

Analysebureauet Wilke præsenterede deres rapport og de væsentligste pointer fra 

interessentanalysen. Wilke har identificeret tre mulighedsrum for Team Danmarks brandingstrategi: 

 

 Fokus på ’Det danske hold’ 

 Fokus på ’Vores helte/vinderne’ 

 Fokus på ’Den danske model 

 



 

PH fremlagde input fra workshop med Wilke, hvor de forskellige mulighedsrum og retning blev 

diskuteret.  

 

FJ pointerede at udvikling af Team Danmarks brandstrategi skal drøftes i bestyrelsen på et 

kommende bestyrelsesmøde.   

 

8. Eventuelt  

Pia Holmen orienterede om praktik i forhold til bestyrelsesmøde den 11. december i Royal Arena. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


