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• Frivillig arbejdsskadeforsikring; I forlængelse af de seneste konflikter om atleternes forhold 
i dansk eliteidræt, er Danmarks Idrætsforbund i samarbejde med Team Danmark og TRYG 
forsikring i gang med at se på mulighederne for at tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring 
for Team Danmark støttede atleter. Ønsket er at stille atleterne bedst muligt, hvis de skulle 
komme til skade i forbindelse med deres sportsaktivitet i landsholds-regi. Det er fortsat uaf-
klaret, om TRYG kan tilbyde en sådan forsikring, og hvordan den i givet fald skal finansie-
res.   
 

• Renovering af Bagsværd Rostadion; Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Fred-
ningsnævnets afgørelse om dispensation til opgradering af Danmarks Rostadion. Hvilken 
betydning det får for projektets gennemførelse er endnu uklart. Fonden for Bagsværd Rosta-
dion afholder bestyrelsesmøde d. 21/2 hvor der træffes beslutning om videre forløb.  
 

• Team Danmark deltager på Folkemødet som en del af Idrættens Scene sammen med en ræk-
ke idrætsorganisationer og de selvejende institutioner under Kulturministeriet. Det endelige 
program er ved at blive udarbejdet. Vi arbejder med at set-up hvor der udover drøftelser vil 
være mulighed for fysisk aktivitet i form af test der bruges i vores arbejde mm. 

 
• Team Danmark er nysgerrig på e-sport og udviklingen af e-sport. Derfor afholdes der løben-

de møder med E-sport Danmark (det danske forbund for elektronisk sport) og ligeledes med 
repræsentanter fra RFRSH, som bl.a. er organisationen bag det professionelle Astralis hold 
og BLAST pro Series. Formålet med møderne er dels at få viden og indsigt i forbundenes 
strategier og dels afdække om der kan opstå mulige samarbejdsflader i fremtiden.  
 

• Morten Rodtwitt fratræder med udgangen af februar måned stillingen som teamleder for 
”Talent og Elite” i DIF og forlader dermed også OL Tokyo 2020 chef de mission funktio-
nen. Dette kan give anledning til justeringer i vores samarbejde med DIF om OL. 
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