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Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 2. december 2015 

 

Til stede fra bestyrelsen: 

Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Ulrik Wilbek (UW), Camilla Andersen (CA) og Flemming 

Knudsen (FK). 

 

Afbud: 

Niels-Christian Levin Hansen (NCLH), Britta Riis (BR) og Susanne Bach Bager (SBB).  

 

Til stede fra administrationen: 

Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJ) og Søren Willeberg 

(SWI). 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Meddelelser (orientering) 

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 

 

FJ orienterede om mødet med forsvarsministeren den 5. november. Der blev på mødet aftalt, at 

Team Danmarks administration arbejder videre med et oplæg til muligheder for samarbejde. Der 

var i forlængelse heraf en drøftelse af eventuelle muligheder fremover for et samarbejde med 

politiet efter justeringerne af politi-reformen. 

 

FJ fortalte endvidere om, at regeringen har vedtaget aktstykket, der kompenserer for nedgangen i 

overskuddet fra Danske Spil i 2015/2016. 

 

LOHA orienterede om, at Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø nu er etableret i forbindelse 

med det stiftende møde den 26. november.  

 

Bestyrelsen ønskede, at der i forbindelse med sportsshowet i Herning den 9. januar 2016 bliver 

mulighed for, at medarbejdere og bestyrelse mødes forud for arrangementet. 

 

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning. 

 

3. Bestyrelsesrapport (orientering) 

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende: 

 

LOHA orienterede om status på det sportslige resultater, og om de seneste gode resultater i blandt 

andet sejlsport.  

 

FK spurgte til status vedrørende deltagelsen ved OL i 2016 for det danske fodboldlandshold, og der 

var en drøftelse af Team Danmarks rolle og handlemuligheder i den forbindelse. 

 

ET fortalte om konferencen ”Mega sports events and human rights” – og fremhævede i den 

forbindelse Sara Slott Pedersens indlæg på konferencen som meget givende. Sara Slott er på mange 
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måder en rollemodel for den danske elitesportsmodel, og hun har et meget nuanceret blik på 

ansvarsfordelingen mellem blandt andre specialforbund og atleter under og op til et OL  

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

4. Behandling af indkomne ansøgninger (beslutning) 

LOHA orienterede indledningsvis om den proces, der har været med specialforbundene frem mod 

ansøgningerne. MOL orienterede om, at den samlede indstillede støtte til specialforbundene er 

omkring 2 mio.kr. højere end oprindeligt budgetteret for 2016. Det er den forventede positive 

afvigelse i regnskab 2015, som muliggør et højere støtteniveau i 2016. 

 

ET spurgte til systematikken i beskrivelserne af de sportslige målopfyldelser, og PBJ orienterede 

om, at der forud for den kommende ansøgningsrunde vil blive arbejdet på øget systematik i den 

beskrivelse af målopfyldelsen, som indgår i indstillingerne. LOHA orienterede endvidere om den 

proces, der i øjeblikket foregår ift. evaluering af den nuværende samarbejdsforum med 

arbejdsgrupper og styregrupper.  

 

Bestyrelsen behandlede herefter ansøgningerne vedrørende støtten fra Team Danmark i 2016 fra de 

enkelte specialforbund.  

 

Verdensklasseforbund: 

 

 Badminton Danmark (BD) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
LOHA orienterede indledningsvis om de ledelsesmæssige forandringer, der har været i forbundet i 

det seneste år. 

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er Badminton Danmark indplaceret som 

Verdensklasseforbund i støttekoncept 2013 – 2016. Samarbejdet forankres i en fireårig 

samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan. 

 

For perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 bevilges Badminton Danmark 7.788.330 kr. til 

det 4. år af den fire årige samarbejdsaftale, heraf 1.148.300 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse atleter: 

Kamilla Rytter Juhl 

Christina Pedersen 

Mathias Boe 

Carsten Mogensen 

Jan Ø. Jørgensen 

Viktor Axelsen 

Joachim Fischer 

 

Elite-atleter: 

Mads Kolding 

Mads Conrad-Petersen 
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Hans-Kristian Vittinghus 

Niclas Nøhr 

Sara Thygesen 

Kim Astrup Sørensen 

Anders Skaarup Rasmussen 

 

Team Danmark-atleter:  

Øvrige Hold VM gruppe, udviklingsgruppe, DS2016 gruppe og ungdomsgruppen – i alt 26 atleter  
 

 

 Danmarks Cykle Union (DCU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
LOHA orienterede indledningsvis om de udfordringer og ledelsesmæssige forandringer, der har 

været i forbundet i det seneste år. Samarbejdet med sportschef Lars Bonde blev i den forbindelse 

fremhævet som et vigtigt og positivt element i samarbejdet det seneste år. 

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner opfylder cykling (bane og landevej) 

forudsætningerne for at være indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks 

støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er forankret i en fireårig samarbejdsaftale gældende for landevej og bane, på baggrund 

af den udarbejdede masterplan. 

 

Det indstilles at Danmarks Cykle Union (DCU) for perioden 1. januar – 31. december 2016 

bevilges, 6.600.000 kr. til det tredje år af samarbejdsaftalen, heraf 1.800.000 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: 24 

Team Danmark-atleter: 12 

Team Danmark talenter: 7 

 

 

 Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
UW erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgningen og deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er håndbold (herrer) indplaceret som 

Verdensklasseforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

DHF har kun én indplacering i en af Team Danmarks (TD) tre støttekategorier. ”Kvindehåndbold” 

opfylder forudsætningerne for at blive indplaceret som Internationalt Eliteforbund. DHF’s samlede 

indplacering er således afgjort på baggrund af disciplinanalysens konklusion for ”herrehåndbold”. 

 

Samarbejdet er forankret i en fire årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan. 

Jf. den indgåede aftale mellem DHF og Team Danmark om støtte til sportslige aktiviteter og 

provenu af salg af billedrettigheder, bevilges DHF for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 

11.050.000 kr. til det fjerde år af den fire-årige samarbejdsaftale, heraf 1.100.000 kr. til 

talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 
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Verdensklasse-atleter:  

Herrelandsholdet 

Kvindelandsholdet 

Elite-atleter: 

Ingen 

Team Danmark-atleter: 

Ungdomslandsholdene 

 

 

 Dansk Forening for Rosport (DFfR) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
Roning (herrer og damer) er på baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner indplaceret som 

Verdensklasseforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er forankret i en fireårig samarbejdsaftale gældende for både letvægtsklasserne og de 

åbne klasser, på baggrund af den udarbejdede masterplan. 

 

Dansk Forening for Rosport (DFfR) bevilges 9.731.272 kr. for perioden 1. januar 2016 – 31. 

december 2016 til det fjerde år af samarbejdsaftalen, heraf 1.538.000 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Jens Wilhelmsen, Kasper Winther Jørgensen, Jacob Barsøe, Jakob Søgaard, 

Anne Dsane Andersen, Hedvig Lærke Berg Rasmussen, Juliane Elander Rasmussen og Anne Lolk 

Thomsen 

 

Elite-atleter: 10 

Team Danmark-atleter: 8 

Team Danmark-talenter: 6 

 

 Dansk Orienterings-Forbund (DOF) 1. januar 2016 – 31. december 2016 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner opfylder orienteringsløb forudsætningerne for at 

være indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er forankret i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan. 

 

Dansk Orienterings-Forbund (DOF) bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 

2.600.000 kr. til det fjerde år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf kr. 645.000 til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Maja Alm, Ida Bobach, Emma Klingenberg, Tue Agner Hjort Lassen og 

Søren Bobach. 

 

Elite-atleter: 6 

Team Danmark-atleter: 15  

Team Danmark-talenter: 1 
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 Dansk Sejlunion (DSejlU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er olympisk sejlsport indplaceret som 

Verdensklasseforbund i støttekoncept 2013 – 2016. 

 

Samarbejdet er forankret i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan. 

 

For perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 bevilges Dansk Sejlunion 9.600.000 kr. til det 

sidste år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 1.110.000 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse atleter: Allan Nørregaard, Annette Viborg, Jonas Warrer, Anders Thomsen, Ida 

Marie Baad Nielsen, Marie Thusgaard Olsen, Anne Marie Rindom, Jena Mai Hansen og Katja 

Salskov Iversen. 

 

Elite-atleter: 20 

Team Danmark-atleter: 20 

Team Danmark-talenter: 2 

 

 Dansk Svømmeunion (SVØM) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er svømning indplaceret som 

Verdensklasseforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. Samarbejdet er forankret i en 

4-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan.  

 

Dansk Svømmeunion bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 7.400.000 kr. til 

det 4. år af den 4-årige samarbejdsaftale, heraf 1.450.500 kr. til talentudvikling. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: 

Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen, Mie Ø. Nielsen, Viktor Bromer og Lotte Friis 

Elite-atleter: Senior landsholdssvømmere – 13 atleter 

Team Danmark-atleter: Øvrige senior landsholdssvømmere – 15 atleter og Juniorlandsholdet – 13 

atleter 

Team Danmark-talenter: Julie Kepp Jensen, Tobias Bjerg og Philip Greve 

 

Internationalt eliteforbund: 

 

 Bueskydning Danmark (BUDA) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er BUDA indplaceret som: Internationalt 

eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Indplaceringen som Internationalt Eliteforbund er relateret til Dame Recurve. Herudover omfatter 

samarbejdet Herre Compound samt talentudvikling. Samarbejdet er forankret i en toårig 

samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede Masterplan. 

 

Bueskydning Danmark bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 1.833.810 kr. til 

andet år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 25.000 kr. til talentudvikling.  
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Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Eliteatleter: 3 recurveskytter/ damer samt 2 compoundskytter/ herrer 

Team Danmark-atleter: 4 recurve skytter – damer 

 

 Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DBwF indplaceret som: Internationalt 

eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Indplaceringen som Internationalt Eliteforbund er relateret til både damer og herrer. Samarbejdet er 

forankret i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede masterplan.  

 

Danmarks Bowling Forbund bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 1.360.000 

kr. til det andet år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 61.000 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Britt Brøndsted, Mai Ginge Jensen, Thomas Larsen, Jesper Agerbo, Frederik 

Øhrgaard 

Eliteatleter: 5 

Team Danmark-atleter: 18 

Team Danmark-talent: Mika Guldbæk 

 

Atletindplaceringer for damelandsholdet er baseret på forventet indplacering, og endelig 

indplacering for 2016 bliver først foretaget efter VM for damer den 5.-14. december 2016. 

 

 Danmarks Ishockey Union (DIU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er ishockey (herrer) indplaceret som 

Internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede 

masterplan.  

 

Danmarks Ishockey Union (DIU) bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, 

5.380.000 kr. til det andet år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 2.0705.000 kr. til 

talentudvikling. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: Seniorlandsholdet 40 spillere 

Team Danmark-atleter:  

U20 landsholdet 40 spillere 

U18 landsholdet 40 spillere 

 

 Danmarks Motor Union (DMU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er motorcykling (speedway) indplaceret som 

Internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 
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Danmarks Motor Union (DMU) bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 

1.206.300 kr. til det andet år af den to årige samarbejdsaftale. Af beløbet målrettes 50.000 kr. til 

talentudvikling og 210.000 kr. til BMX (Simone T. Christensen).  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Nicki Pedersen, Niels-Kristian Iversen, Peter Kildemand og Simone 

Christensen (BMX). 

Elite-atleter: Mikkel Bech Jensen, Michael Jepsen Jensen, Mikkel Michelsen, Kenneth Bjerre. 

Team Danmark-atleter: Nikolaj Busk Jakobsen, Kasper Lykke Nielsen, Emil Grøndal, Anders 

Thomsen, Bjarne Pedersen, Leon Madsen, Hans Andersen, Mikkel B. Andersen, Klaus Bøgh 

Andresen (BMX), Niklas Lausten (BMX), Jimmi Therkelsen (BMX), Dorte Balle (BMX). 

Team Danmark-talenter: Chris Christensen, Patrick Hansen og Glen Meier. 

 

 Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er sportsdans, amatør indplaceret som 

Internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. Samarbejdet er 

forankret i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan.  

 

Danmarks Sportsdanserforbund (DS) bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, 

1.310.000 kr. til det sidste år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 275.000 kr. til talentudvikling. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Bjørn Bitsch og Ashli Williamson (standard amatør), Umberto Gaudino og 

Louise Heise (latin amatør). 

 

Elite-atleter: Nikolaj Lund og Marta Kocik (10 dans amatør). 

Team Danmark-atleter: 20  

Team Danmark-talenter: Dmitri Kolobov og Signe Busk. 

 

 Dansk Boldspil Union (DBU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
LOHA orienterede om det forløb, som foregår i øjeblikket med DBU vedrørende den parallelle tv-

aftale. LOHA gjorde opmærksom på den forudsætning, som fremgår af indstillingen.  

Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. Kvinderne indgår i samarbejdet på grund af EM bronzemedalje i 2013 samt 

resultatperspektivet frem mod EM 2017.  

 

Der er indgået en særlig aftale om Team Danmarks støtte til sportslige aktiviteter i DBU for 

perioden 1.5.2011 – 30.4.2016, der relaterer sig til salg af radio- og TV-rettigheder. På 

styregruppemødet den 15. oktober 2015 har Team Danmark understreget, at en forudsætning for 

DBU’s og Team Danmarks fælles elitebudget i 2016, hvor Team Danmarks bevilling er på 

9.650.000 kr., er, at der mellem DBU og Team Danmark aftales en ramme indeholdende et TV-

provenu til Team Danmark på minimum samme niveau som nuværende aftale (1.5.2011 – 

30.4.2016). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående forbehold bevilges Dansk Boldspil Union (DBU) for perioden 1. 

januar 2016 – 31. december 2016 9.650.000 kr., heraf 7.535.000 kr. til talentarbejde til det andet år 
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af den toårige samarbejdsaftale. Af de 9.650.000 er der afsat 200.000 kr. til sportspsykologisk 

konsulent, som er ansat i Team Danmark, samt ekstraordinært 400.000 kr. til U21 herres deltagelse 

til OL i Rio i 2016. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: 

U/21 herrer – max 20  

U/20 herrer – max 20  

A-landshold Kvinder - 26  

 

Team Danmark-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 

 

 Dansk Golf Union (DGU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DGU indplaceret som: Internationalt 

eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. Indplaceringen som Internationalt 

eliteforbund baseres på verdensranglisten for PROherrerne.  

Der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige pointsscore hos de tre bedst placerede herrer pr. land.  

 

Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016), på baggrund af den udarbejdede 

Masterplan. 

 

Dansk Golf Union (DGU) bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 2.775.000 kr. 

til det andet år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 600.000 kr. til talentudvikling. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: 27 (9 udvalgte A-trup spillere og 18 pro'er) 

Team Danmark-atleter: 19 (resterende A-trup spillere og Junior-trup) 

Team Danmark-talenter: John Pinnerup Axelsen og Christoffer Adam Bring 

 

 Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) 1. januar 2016 – 31. december 

2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DHIF indplaceret som Internationalt 

eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016 (på baggrund af disciplinerne para-

svømning, para-atletik og para-dressur). 

Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede 

masterplan.   

DHIF bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, 1.800.000 kr. til det andet år af 

den toårige samarbejdsaftale. 
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Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasseatleter: 8 

Peter Rosenmeier (Para-bordtennis) 

Sophie Walløe (Para-bordtennis) 

Annika Lykke Dalskov (Para-dressur) 

Susanne Jensby Sunesen (Para-dressur) 

Jackie Tony Christiansen (Para-atletik) 

Daniel Wagner Jørgensen (Para-atletik) 

Amalie Østergaard Vinther (Para-svømning) 

Jonas Larsen (Para-svømning) 

Elite-atleter: 5 

Team Danmark-atleter: 15 

 

 Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 1. Januar 2016 – 31. december 

2016 
DKF har udtrykt ønske om at blive ”Verdensklasseforbund” i det sidste år af samarbejdsaftalen. Da 

det kun er en atlet, som har opnået medaljer ved EM og VM (OL discipliner) i samarbejdsperioden, 

opfylder DKF ikke støttekonceptets krav til at blive verdensklasseforbund i det sidste år af 

samarbejdsaftalen. 

 

På den baggrund og på baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner indplaceres DKF (sprint) 

fortsat som Internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede 

masterplan.   

 

DKF bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, 3.817.500 kr. til det sidste år af 

den toårige samarbejdsaftale, heraf 1.101.711 kr. til talentarbejde. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasseatleter: René Holten Poulsen, Emma Aastrand Jørgensen og Henriette Engel Hansen. 

Elite-atleter: 5 

Team Danmark-atleter: 16 

Team Danmark-talenter: 5 

 

 

 Dansk Rideforbund (DRF) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DRF (dressur) indplaceret som 

Internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan.  

DRF bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, 1.267.750 kr. til det andet år af den 

toårige samarbejdsaftale, heraf 430.00 kr. til talentarbejde. 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: Bruttolandsholdet til OL – i alt 9 atleter. 

Team Danmark-atleter: Andreas Helgstrand, Lone Bang Larsen og Ulrik Mølgard. 
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Team Danmark-talenter: Cathrine Dufour, Nanna Merrald og Victoria Vallentin. 

 

 Dansk Skytte Union (DSkyU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er skydning (olympiske discipliner) indplaceret 

som Internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er forankret i en toårig samarbejdsaftale (2015-2016) på baggrund af den udarbejdede 

masterplan.  

 

Dansk Skytte Union (DSkyU) bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 2.125.000 

kr. til det andet år af den toårige samarbejdsaftale, heraf 363.500 kr. til talentudvikling. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Jesper Hansen og Stine Nielsen. 

Elite-atleter:2 skytter 

Team Danmark-atleter: 12 skytter 

Team Danmark-talenter: Camilla Andersen, Niels Henrik Overgaard, Kristian Thomsen og Marcus 

Jensen. 

 

 

Projektstøttede forbund: 

 

 Danmarks Brydeforbund (DB) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er brydning (Græsk/Romersk – herrer) 

indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. Samarbejdet 

forankres i en et-årig projektaftale (2016). 

 

Danmarks brydeforbund bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 812.000 kr., 

heraf 0 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter:  Mark O. Madsen 

Elite-atleter: 3  

Team Danmark-atleter: 10 (Team 2020). 

 

 

 Danmarks Gymnastik Forbund – Trampolin (DGF) 1. januar 2016 – 31. 

december 2016 
FK erklærede sig inhabil i behandlingen af ansøgningen, og deltog ikke i behandlingen.  

LOHA kommenterede indledningsvis på det netop afviklede VM for bl.a. trampolin, samt de 

overståede OL-kvalifikationsmuligheder for de danske springere. 

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er trampolin vurderet til at opfylde 

forudsætningerne for at blive indplaceret som projektstøttet forbund i Team Danmarks 

støttekoncept for 2013-2016. Samarbejdet er forankret i en etårig projektaftale på baggrund af en 

projektansøgning. 



 

Side 11 af 14 ´´ 

 

Danmarks Gymnastik Forbund bevilges 400.000 kr. for perioden 1. januar 2016 – 31. december 

2016. Team Danmark støtter ikke talentudvikling i DGF. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter:   Daniel Præst og Maila Walmod  

Team Danmark-atleter: 8 

Team Danmark-talenter: Martin Wagner Christensen og Benjamin Kjær 

 

 Dansk Atletik Forbund (DAF) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
UW spurgte indledningsvis til Kristoffer Hari og hans nuværende sportslige udvikling, og LOHA 

gav en kort status. 

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er atletik indplaceret som Projektstøttet 

forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. Samarbejdet forankres i en 1-årig 

samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede projektplan.  

 

Dansk Atletik Forbund bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 2.100.000 kr., 

heraf 97.000 kr. til talentudvikling. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Sara Slott Petersen 

Elite-atleter: Atleter i ”International top elite” – 7 atleter 

Team Danmark-atleter: ”International ungdomselite” – 6 atleter og ”International top elite” – 5 

atleter 

Team Danmark-talent: Kristoffer Hari 

 

 

 Dansk Automobil Sports Union (DASU) 1. januar 2016 – 31. december 

2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er automobilsport vurderet at opfylde 

forudsætningerne for at blive indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks 

støttekoncept 2013 – 2016. 

 

Samarbejdet forankres i en etårig samarbejdsaftale (2016) på baggrund af den udarbejdede 

projektansøgning. 

 

Danmarks Automobil Sports Union (DASU) bevilges 900.000 kr., for perioden 1. januar 2016 – 31. 

december 2016, heraf 750.000 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Kevin Magnussen, Jan Magnussen og Michael Christensen 

 

Elite-atleter:10 eliteatleter  

Team Danmark-atleter: 10 

Team Danmark-talenter: Nicklas Nielsen, Nicolai Sylvest, Lasse Sørensen og Mikkel Jensen. 
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 Dansk BordTennis Union (DBTU) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner vurderes bordtennis at opfylde forudsætningerne 

for at blive indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept for 2013-2016.  

Samarbejdet forankres i en et-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede projektplan. 

 

Dansk BordTennis Union bevilges 733.710 kr. for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: Michael Maze og Jonathan Groth.  

 

 Dansk Fægte-Forbund (DFF) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er Fægtning (Kårde – Herre) indplaceret som 

Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013- 2016. Samarbejdet forankres i en et-

årig projektaftale. 

 

Dansk Fægte-forbund bevilges for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 250.401 kr., heraf 

0 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter:  Patrick Jørgensen 

Team Danmark-atleter: 4 

Team Danmark Talenter: 3 

 

 

 Dansk Tennis Forbund (DTF) 1. januar 2016 – 31. december 2016 
LOHA omdelte indstillingen til bestyrelsen, hvor kommentarerne fra DTF, som blev tilsendt til 

Team Danmark den 27. november 2015, fremgår. LOHA præciserede i den forbindelse, at 

indstillingen lægger op til et rammebeløb på 150.000 kr., hvor den endelige disponering først finder 

sted, når der foreligger en godkendte OL-forberedelsesplan. LOHA bemærkede samtidig, at 

kommentaren fra DTF om, at forbundet er forpligtet på et tilsvarende beløb, ikke er korrekt. De 

endelige udgifter kendes først, når den kommende konkrete OL-forberedelsesplan for Caroline 

Wozniacki foreligger. 

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DTF indplaceret som Projektstøttet forbund 

i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. Samarbejdet forankres i en etårig samarbejdsaftale på 

baggrund af den udarbejdede projektansøgning.  

 

Team Danmark afsætter et rammebeløb for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, på 

150.000 kr. til medfinansiering af DTF´s OL-seup omkring Caroline Wozniackis og hendes OL 

forberedelser. Bevilling til Carolines OL-setup foretages, når der foreligger en godkendt OL-

forberedelsesplan. 

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Caroline Wozniacki. 
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 Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 1. Januar 2016 – 31. December 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er Triatlon (Olympisk distance og Landdistance) 

indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 - 2016. Samarbejdet 

forankres i en et-årig projektaftale (2016). 

 

Det indstilles at Dansk Triatlon Forbund for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 bevilges 

700.000 kr., heraf 0 kr., til talentudvikling.   

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Verdensklasse-atleter: Michelle Vesterby, Camilla Pedersen og Martin Jensen. 

Elite-atleter:2.  

Team Danmark-atleter: 8 

Team Danmark-talenter:2  

 

 Dansk Vandski & Wakeboard Forbund (DVWF) 1. januar 2016 – 31. 

december 2016 
På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er vandski indplaceret som projektstøttet 

forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016. Samarbejdet forankres i en etårig projektaftale 

(2016). 

 

Dansk Vandski og Wakeboard forbund bevilliges for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 

105.000 Kr., heraf 10.000 kr. til talentudvikling.  

 

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter: 

Elite-atleter: 1 

Team Danmark-atleter: 1 

 

Efter behandlingen af alle ansøgningerne fra specialforbundene fremhævede ET, at der er stor 

spredning på aldersstrukturen i de enkelte sportsgrene, og der var en drøftelse af fordele og ulemper 

ved fremover at inddrage fakta om aldersspredningen af de Team Danmark støttede atleter i 

forbindelse med ansøgningsmaterialet. Administrationen vil forud for næste runde af ansøgninger 

fra forbundene vurdere, om aldersspredning fremover skal indgå i ansøgningsmaterialet. 

 

5. Årlig brugerundersøgelse blandt Team Danmarks interessenter – atleter, sportschefer og 

landstrænere – samt input fra landstrænere og sportschefer til støttekoncept 2017-2020 

(orientering) 

 

SLWI præsenterede kort baggrunden samt de vigtigste elementer og konklusioner fra årets 

brugerundersøgelse. Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at de årlige brugerundersøgelse 

gennemføres via eksterne samarbejdspartnere, idet det giver den nødvendige armslængde til Team 

Danmark – og skaber de ønskede åbne feedback muligheder for atleter og sportschefer.  

 

I drøftelsen af årets brugerundersøgelse blev det fremhævet, at det er meget positivt med den høje 

svarprocent, som er opnået i år. Det blev endvidere præciseret, at både de positive og de kritiske 

input skal bruges til at forbedre Team Danmarks service og praksis fremadrettet. Bestyrelsen 
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drøftede desuden muligheder for at styrke kendskabet blandt atleterne til en række områder – som 

blandt andet job og uddannelsesområdet – som undersøgelsen viser, der er et lavt kendskab til. 

 

Bestyrelsen drøftede derefter rapporten ”Input til Team Danmarks støttekoncept 2017 – 2020”, som 

også vil indgå i den videre proces med udarbejdelsen af det endelige støttekoncept for 2017-2020. 

Materialet vil således indgå sammen med høringssvarene fra specialforbund og andre interessenter, 

når støttekonceptet beskrives i foråret 2016. 

 

Det skal i forbindelse med den kommende støttekonceptperiode vurderes, om der er behov for 

årlige undersøgelser blandt Team Danmarks interessenter, eller om frekvensen skal justeres. 

 

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

6. Hovedlinjer i støttekoncept 2017 – 2020 (beslutning) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

7. Kvartalsregnskab – 3. kvartal (orientering) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

8. Årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde (beslutning) 

Punktet blev behandlet på lukket møde. 

 

9. Eventuelt  

Der var en drøftelse af den igangværende proces med beskrivelse af scenarier for et Nationalt 

Elitesports Center ved et eksternt arkitektfirma. UW beskrev sine erfaringer med interview og 

præsentationer i den sammenhæng. LOHA vil bringe bestyrelsens input med til næste 

styregruppemøde for projektet.  

 

FJ spurgte hvorvidt, der var en afklaring på den igangværende dialog med Kulturministeriet 

vedrørende honorarer til bestyrelser i de offentlige selvejende institutioner. LOHA orienterede om, 

at der endnu ikke var afklaring fra ministeriet.  

 

 

17.12.2015 / Søren Willeberg  

 


