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Bestyrelsesrapport for perioden 20. september – 5. november 2018 
 

Ledelsesresumé 
 
 
Rammer og vilkår 
Team Danmark har haft dialog med udvalgte landstrænere i forhold til indhold og tidsperspektiv for igangsættelse af en uddannelse 
for landstrænere. Uddannelsen vil have fokus på at udvikle trænernes ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Uddannelsen 
igangsættes og færdiggøres i 2019. 
 
Dual Career 
Team Danmark har modtaget 55 ansøgninger fra ungdomsuddannelsesinstitutioner som ønsker at blive Team Danmark 
Uddannelsespartner for 2019 - 2021. Alle nuværende 27 uddannelsespartnere (ungdomsuddannelser) har søgt om at blive 
forlænget og en række nye har ligeledes søgt samarbejde. Mange af de nye ansøger har høj kvalitet o rummer spændende 
perspektiver for samarbejde med Team Danmark. Sagsbehandlingen afsluttes inden udgangen af november måned 2018. 
 
Talent 
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har afholdt symposium med deltagelere fra 27 specialforbund. Symposiet er det 3. 
trænersymposie i 2018. Formålet med trænersymposierne er, at opdatere og udfordre de danske talenttrænere med fokus på, at 
implementere ATK 2.0.   
Der er igangsat netværk blandt talentansvarlige, hvor formålet er erfarings- og videndeling på tværs af sportsgrenene. På seneste 
møde var der ud over netværksaktiviteter var der et fagligt oplæg med særligt fokus på samarbejde mellem klub og (u)landshold 
 
Sportslige resultater 
Danmark er pr. 29. oktober 2018 (målt på antallet af medaljer ved VM i sommer-OL discipliner) placeret som nr. 7 blandt mindre 
sportsnationer og på en delt 23. plads blandt alle nationer i Gracenotes opgørelse. Målt på antallet af top 8-placeringer er Danmark 
placeret som hhv. nr. 2 og på en delt 17. plads.   
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 
Indsatsområde 1:  

 

Team Danmark vil 

skabe bedre rammer 

og vilkår for atleterne 

og den sportslige 

ledelse. 

 

 
Mål 3:  

 Team Danmark behandler ansøgninger fra 55 
ungdomsuddannelsesinstitutioner om at blive Team Danmark 
Uddannelsespartner for perioden 2019 – 2021. Alle nuværende 27 
uddannelsespartnere (ungdomsuddannelser) har søgt om at blive 
forlænget og en række nye har ligeledes søgt samarbejde. Team 
Danmark besøger i den kommende tid en række 
uddannelsesinstitutioner for at kvalificere tilbuddene målrettet 
eliteidrætseleverne. Sagsbehandlingen afsluttes inden udgangen af 
november måned 2018. 
 

Mål 4:  

 Der afholdes i efteråret en række netværksmøder med 
specialforbundenes sportschefer. Møderne har sammenhæng med 
uddannelsen ”Lederuddannelse i sport”, hvor formålet er at udvikle 
sportschefers ledelseskompetencer. 
 

 Team Danmark har haft dialog med udvalgte landstrænere i forhold 
til indhold og tidsperspektiv for igangsættelse af en uddannelse for 
landstrænere. Uddannelsen vil have fokus på at udvikle trænernes 
ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Uddannelsen 
igangsættes og færdiggøres i 2019. 

 
Mål 5: 

 Der er udarbejdet fokuseret materiale, som nu skal bearbejdes i 
arbejdsgrupperne i Aalborg, Odense og Aarhus inden 
færdiggørelsen af den endelige afrapportering. 
 

Mål1: Udvikle og implementere en strategi 
for at øge finansieringen af dansk eliteidræt. 
 
Mål 2: Skabe mere fleksibel udnyttelse af 
ressourcerne 
 
Mål 3: Øge indsatsen for fastholdelse og 
karriereforlængelse for atleter med 
potentiale til verdensklasse 
 
Mål 4: Styrke trænernes og sportschefernes 
Faglige niveau og kompetence. 
 
Mål 5: Etablere et Nationalt Elitesportscenter, 
som skaber rammer og vilkår i verdensklasse for de bedste 
danske atleter. 
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Dialogen med Københavns Kommune er fokuseret på 
facilitetsbygning, og Københavns Kommune er i gang med at afklare 
det juridiske hjemmelsgrundlag for kommunens evt. støtte til NEC. 
Der er ligeledes taget initiativ til en strategisk udviklingsproces om at 
udvikle eliteidrætten i Hovedstadsregionen i et regionalt NEC 
København. 

 

Indsatsområde 2: 
 
Team Danmark vil 
fremme innovation, 
forskning og 
udvikling af dansk 
eliteidræt 
 

Mål 1:  

 Team Danmark var i oktober måned vært for ”Annual Meeting” i 
samarbejde med Dansk Biomekanisk Selskab. Mødet blev afholdt i 
Idrættens Hus, Brøndby og ud over eksperter og forskere deltog en 
række sportschefer og landstrænere for at drøfte biomekanik i 
eliteidræt med forskningsmiljøerne. 
 

Mål 2: 

 Team Danmark arbejder med innovation som et udtryk for forandring 
fra det bestående, proaktivt eller reaktivt. Fornyelse, nyskabelse, 
nytænkning, nye måder at gøre ting på skal være med til at skabe 
merværdi i udviklingen af dansk eliteidræt. Dette efterår deltager alle 
Team Danmarks medarbejdere på obligatoriske innovationskurser 
med henblik på at udvikle et fælles sprog og forståelse for, hvad øget 
fokus på innovation betyder i Team Danmark. 
 

 Stadig flere specialforbund efterspørger idrætsspecifik 
præstationsanalyse og Team Danmarks ekspertise på området. 
Team Danmark har nedsat en arbejdsgruppe, som skal definere og 
afgrænse fagfeltet og beskrive, hvordan Team Danmark ønsker at 
arbejde med præstationsanalyse fremadrettet. 

Mål 1: Skabe stærkt samspil med relevante 
forsknings- og udviklingsmiljøer både 
nationalt og internationalt 
 
Mål 2: Øge fokus på teknologi og ekspertise i 
træning og konkurrence for de bedste atleter 
 
Mål 3: Sikre en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og styrke samspillet med 
vores vigtige samarbejdspartnere i 
specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Elitekommunerne. 

Indsatsområde 3: 
 
Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 

 
Mål 1:  

 Talentansvarlige fra 16 specialforbund deltog, da Team Danmark og 
DIF Talent og Elite 27. september afholdte det andet netværksmøde 
for netværket for talentansvarlige i specialforbundene. Formålet er 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
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og sammenhængende 
talentarbejde 
 

erfarings- og videndeling på tværs af sportsgrenene. Mødet blev 
afholdt i Sejlsportscentret i Aarhus, og ud over netværksaktiviteter 
var der et fagligt oplæg fra Dansk Sejlunion med særligt fokus på 
samarbejde mellem klub og (u)landshold  
 

 Team Danmarks ”task force” for udvikling af specialforbundenes 
talentstrategier er i dialog med Dansk Sejlunion for at give sparring til 
udviklingen af Dansk Sejlunions talentstrategi. Styrker og 
udfordringer i Dansk Sejlunions talentstrategi analyseres, og 
Elitekommunesamarbejdet er herunder identificeret som et 
udviklingsområde.  

 
Mål 2 og 3: 

 Der var 82 deltagere fra 27 forskellige sportsgrene og 6 
elitekommuner, da Team Danmark og DIF Talent og Elite 26. 
september afholdte det 3. trænersymposie i 2018. Formålet med 
trænersymposierne er, at opdatere og udfordre de danske 
talenttrænere med fokus på, at implementere ATK 2.0. Emner var 
bla. sen disciplin specialisering (i sejlsport) og motorisk indlæring og 
tekniktræning fra ATK 2.0.  

 

 Der deltog 66 trænere mv. fra 25 sportsgrene og 17 Elitekommuner, 
da Team Danmark 10. oktober afholdt trænerseminar for 
Elitekommunerne med fokus på monitorering, skadesforebyggende 
træning og opvarmning i talentarbejdet. Derudover var der fokus på 
at netværke med trænerne fra Elitekommunerne og lære om deres 
lokale udfordringer med henblik på, at kvalificere talentarbejdet.  

 

 Team Danmark afholdte 2. og 4. oktober dialogmøder med alle 
Elitekommunerne. Møderne afholdtes i hhv. Sejlsportscentret ii 
Aarhus og i Idrættens Hus i Brøndby. Formålet var at få input til 
udviklingen af Team Danmarks strategi for 2021 – 2024 med særligt 
fokus på talentarbejdet.    

 
Mål 3: Sætte fokus på videnudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  
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Organisation Persondatabeskyttelse:  
Administrationen er i gang med at implementere procedurer på baggrund af 
persondataforordningen. Der arbejdes bl.a. med samtykker fra atleter, 
slettepolitik, datasikkerhedsbrud, udpegning af Data Protection Officer og 
procesplan for, hvordan vi designer nye programmer.  
 
Der er lavet en tidsplan for implementeringsprocessen, som forventes 
afsluttet i første halvår af 2019. Arbejdet med beskyttelse af persondata er 
dog en fortløbende proces, og der vil fremadrettet være behov for en 
regelmæssig opfølgning og opdatering på området.   
 
Ansættelser: 

 Cecilie Refsgaard er pr. 1. november ansat som ernæringsfysiolog. 
Ansættelsen er tidsbegrænset til 31. december 2020 
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Sportslige resultater 
  
 

Oversigt: VM-medaljer og placeringspoint pr. 29. oktober 2018 i 
olympiske discipliner 
 

VM-medaljer 2018 Point 2018 VM-medaljer 2014 Point 2014 
5 95 8 67 

 
Danmark er pr. 29. oktober 2018 (målt på antallet af medaljer ved VM i 
sommer-OL discipliner) placeret som nr. 7 blandt mindre sportsnationer og 
på en delt 23. plads blandt alle nationer i Gracenotes opgørelse. Målt på 
antallet af top 8-placeringer er Danmark placeret som hhv. nr. 2 og på en 
delt 17. plads.   
 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 24. oktober 2018 opnået: 
 

 27 EM-medaljer – heraf 16 i olympiske discipliner 

 12 VM-medaljer – heraf 5 medaljer i sommerolympiske discipliner 

 7 EM-medaljer i parasport 

 5 VM-medaljer i parasport 
 

 Parasport: Peter Rosenmeier vandt guld og Sophie Walløe vandt 
sølv ved VM i bordtennis for paratatleter. Stinna Tange Kaastrup 
vandt 2 guldmedaljer (dressur og kür) og Susanne Jensby Sunesen 
vandt bronze (dressur) ved VM i paradressur. 

 

 Roning: Danmark vandt sølv (LW4x Dame) og 3 placeringer i top 8 i 
OL-disciplinerne ved VM. 
 

 Cykling: Michael Valgren opnåede en 7. plads ved linjeløbet ved 
VM. Banelandsholdet viste lovende takter med 3 guldmedaljer. 

Målsætning 2017 – 2020  
Team Danmark-støttede specialforbund skal 
vinde medaljer ved EM, VM og OL. 
 
Samtidig skal Danmark som nation; 
Placere sig i top-5 blandt nationer med 
mindre end 10 mio. indbyggere. 
Være i top 25 blandt alle nationer på 
internationale ranglister.  

 


