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1. Opgave 

Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt har ca. 4 mio. kr. tilbage i fonden, hvoraf 50% 

skal gå til udvikling af eliteidræt. Team Danmark skal indstille til fondens bestyrelse, hvordan 

ca. 2 mio. kr. fordeles med udgangspunkt i fundatsen. 

 

2. Baggrund 

I fundatsen fremgår det at; ”De beløb der årligt udloddes, skal anvendes til udviklingen af dansk 

eliteidræt. ”elite” forstås som i denne sammenhæng som det er formuleret i lov om eliteidræt, 

idet fonden skal foretage uddeling til specialforbund eller enkeltpersoner i dansk idræt, der har 

kvalificeret sig til OL eller indfriet de respektive forbunds VM-krav”. De ca. 2 mio. kr. kan 

således understøtte OL forberedende aktiviteter og aktiviteter som er relateret til VM-deltagelse 

hos atleter som har opfyldt både de nationale og internationale krav for VM-deltagelse. Det 

giver mulighed for at give økonomiske bevillinger, ud over det som allerede er imødekommet af 

Team Danmark i både 2019 og 2020.  

 

Indstillingen til fondens bestyrelse deles op i to; 

1. Økonomisk støtte til atleter i forbund som Team Danmark ikke har samarbejdsaftale med i 

forvejen. Støtten kan gå til atletens kvalifikation til og deltagelse ved VM samt forberedelse 

til VM og OL. Det er en forudsætning, at Team Danmark vurderer at atleten har potentiale 

til at opnå top 8 ved VM i 2019 eller 2020 og/eller OL 2020. 

2. Støtte til VM/OL forberedende aktiviteter til specialforbund Team Danmark i forvejen har 

samarbejdsaftale med, men hvor der er fremkommet yderligere tiltag som kan være særligt 

optimerende over de næste 2 år. 

 

3. Indstilling 

Team Danmarks bestyrelse tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen orienteres til 

september om indstillinger, fremsendt til behandling i fondens bestyrelse august 2019. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

5. Bilag 

Ingen 
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