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Mødelog for Team Danmark-ansatte 
 

Område Aktivitet 
Innovation og eliteudvikling -  

 
Politik, relationer, dual career og 
talentarbejde samt NEC 
 

• Christina Teller og Peter Jensen har den 5. november deltaget i TalentDK konference med fokus på 
talentarbejdet og fastholdelse 

• Magnus Wonsyld har den 6. november holdt møder med Thisted Kommune vedr. elitekommunesamarbejdet  
• Christina Teller har den 7. november haft møde med souschef på mulig uddannelsespartner Knord 
• Christina Teller og Peter Jensen har den 8. november deltaget i møde med Kolding kommune Elitekoordinator 

med henblik på at starte genforhandlingsprocessen 
• Christina Teller har 9. november holdt møde med ledelse på mulig uddannelsespartner Næstved Gymnasium 
• Christina Teller har 9. november holdt møde med formandsskabet i Eliteidrætsgymnasier.dk: Samarbejde og 

forberedelse af årsmøde 22.-23. november 
• Christina Teller har 9. november deltaget i møde med eliteidrætskoordinatoren Silkeborg Kommune mhp. at 

udvikle samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Silkeborg. 
• Knud Skadborg har 12. november deltaget i bestyrelsesmødes i Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter 
• Christina Teller og Peter Jensen har den 13. november deltaget i Eliterådsmøde i Kolding kommune  
• Peter Jensen har den 15. november deltaget i Eliterådsmøde i Roskilde kommune 
• Christina Teller har 16. november holdt møde med ledelse på mulig uddannelsespartner Erhvervsskolen Nord, 

ESNord 
• Christina Teller, Magnus Wonsyld har 18. november 2018 holdt møde med Natalie Dunman og xx.xx fra UK 

Sport vedr. dual carreer.  
• Team Danmark var 19. november 2018 sammen med Eliteidræt Esbjerg vært for Talentsummit med 240 

deltagere fra forbund, kommuner og en lang række nationale talentmiljøer.  
• Christina Teller har 21. november holdt møde med uddannelsesleder og vejleder på Frederiksberg Tech EUX 

om elev og samarbejde 
• Christina Teller og Magnus Wonsyld har den 22-23. november deltaget i foreningen Eliteidrætsgymnasier.dks 

årsmøde 
• Knud Skadborg og Magnus Wonsyld har den 26. november holdt møde med Københavns Universitet og 

styrkelse af indsatserne målrettet eliteatleter 
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• Christina Teller har 28. november deltaget i møde i Kolding med ledere fra ungdomsuddannelser med formål 
at udvikle fælles morgentræningsmodel 
 

Forbundssamarbejde og -
udvikling 

• Lone Hansen og Martin Elleberg Petersen har sammen med Team Danmarks sportsmanagere afholdt 
styregruppemøder med 23 specialforbund i perioden 3. oktober - 6. november. 

 
Fagområder: Sportsmedicin, 
Sportspsykologi, Sportsfysiologi, 
Sportsernæring, 
Sportsfysioterapi, 
Præstationsanalyse 
Sportsmanager 
 

• Kim Larsen er i perioden 27. november – 5. december medrejsende fysioterapeut ved VM i Bowling for herre i 
Hong Kong. 

• Anders Bendixen har i perioden 21. november – 25. november været med Dansk Håndbold forbund som 
sportspsykolog ved Golden League i Norge for dame A. 

• Nina Due Stagis har i perioden 17. november – 23. november været medrejsende sportspsykolog ved 
svømmelandsholdets træningslejr i Japan.  

Administration • Lone Hansen og Per Boldt Jørgensen har den 6. november deltaget i OL/PL styregruppemøde med DIF. 
• Lone Hansen har den 15. november holdt oplæg om Excellence med efterfølgende paneldebat på 

ledelsesseminar for Københavns Universitet. 
• Team Danmark afholdte den 15. november medarbejderseminar i Idrættens Hus. 
• Lone Hansen var den 19. november til Talent Summit i Esbjerg 
• Lone Hansen var den 21. november til møde med Badminton Danmark, DBU, DHF og DIF m.fl. 
• Lone Hansen var den 22. november til priskomitémøde med Toyota hos Sport One Danmark. 
• Knud Skadborg deltog 23. november i reception i Idrættens Hus i anledning af Dansk Militæridrætsforbunds 

100-års jubilæum.  
• Lone Hansen og Hanne Pedersen har den 24. november 2018 deltaget i DFfR’s Award Night m prisuddeling 
• Lone Hansen, Knud Skadborg og Ricky Raaholt var den 26. november til møde med Københavns Kommune 

vedr. NEC. 
• Lone Hansen, Knud Skadborg og Ricky Raaholt var den 29. november til dialogmøde med Københavns 

Kommune og Niras/Smidt Hammer-Lassen vedr. NEC. 
 

Bestyrelsesmedlemmernes møde- 
og aktivitetsdeltagelse 

• Frank Jensen holdt 26. november formøde med Lone Hansen forud for bestyrelsesmødet.  
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