
 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Team Danmark er i samarbejde med Dansk Biomekanisk Selskab vært for ”Annual Mee-

ting” den 5. oktober 2018 i Idrættens Hus, Brøndby. Catherine Shin fra English Institute of 

Sport er hovedtaler. Sportschefer og landstrænere er inviteret til mødet for at diskutere an-

vendt biomekanik i eliteidræt i en innovativ kontekst. 

 

 Lone Hansen har et indledende oplæg på konferencen Hich Tech Summit 2018, der afholdes 

på DTU den 10. og 11. oktober. DTU skriver om konferencen: High Tech Summit is part 

conference and part exhibition powered by DTU (Technical University of Denmark). Our vision 

is to create the largest research-based meeting place in Denmark within the fields of digitaliza-

tion, robotics and artificial intelligence. Team Danmarks oplæg hører til under sporet ”Industry 

4.0 and Automation” i det underliggende tema, om ”Healthcare og sport” og ”Teknologi i 

sport og bevægelse. Fra elite til den brede befolkning”. 

 

 I forbindelse med renovering af Danmarks Rocenter ved Bagsværd sø, er der opstået flere 

uforudsete udfordringer. Den oprindelige tidsplan med planlagt aflevering februar 2020 for-

udsatte at de nødvendige godkendelser og dispensationer fra myndighederne kunne opnås, 

hvilket er sket. Efterfølgende er der klaget over myndighedsgodkendelser og klagerne be-

handles nu i Nævnenes Hus, hvor den gennemsnitslige behandlingstid oplyses at være 336 

dage. Såfremt klagetiden overholdes og klagen behandles negativt, vil renoveringen være 

færdiggjort så det er muligt at afholde planlagt VM i kano og kajak i 2021.  Den økonomi-

ske situation er ligeledes blevet påvirket undervejs og der er en budgetmæssigt mangel på 

ca. 44 mio. kr. Flere faktorer spiller ind på det forøgede budget, bla. den forlængede bygge-

tid, uforudsete merudgifter ved fjernelse af jord fra søbunden og meget hurtigt stigende byg-

gepriser. Der er pt dialog med de involverede kommuner om hvorvidt det er muligt at finan-

siere yderligere så projektet kan gennemføres.                   

                                                    

 Team Danmark er i gang med at genforhandle samarbejdsaftalerne med Randers, Herning, 

Haderslev, Hillerød, Esbjerg og Svendborg Kommune. Bestyrelsen orienteres, når genfor-

handlingsprocessen er afsluttet. Derudover laves der grundet den igangværende NEC proces 

en et-årig administrativ forlængelse af samarbejdsaftalerne med København, Aarhus, Oden-

se og Aalborg.  
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