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Bestyrelsesrapport for perioden 19. september – 11. december 2019 
 
 
Ledelsesresumé 
 
Viden 
Team Danmark har modtaget 15 netværksansøgninger. Et netværk består af forskere/forskningsgrupper fra forskellige faglige 
discipliner og med forskellige metodiske ekspertiser. I samråd med Team Danmark vil forskningsprojekter blive designet og 
iværksat med en i videst mulige omfang interdisciplinær tilgang. Team Danmark vil ved udgangen af 2019 have etableret 3-5 
netværk, som består frem til og med 2024.  

 
Dual Career 
Team Danmark har afviklet en studietur til Bruxelles for uddannelsespartnerne på de videregående uddannelser. Indholdet bestod 
af sparring med Sport Vlaanderen og deltagelse i en konference på baggrund af et forskningsprojekt ’ecologu in dual career’. 
 
Talent 
Team Danmark har den 10. oktober afholdt netværksmøde for talentansvarlige hvor formålet var erfarings- og videndeling på tværs 
af sportsgrenene. På mødet var der ud over netværksaktiviteter et særligt fokus på mobilisering af trænere til videreuddannelse og 
videndeling.  
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har afholdt 2 symposier med i alt 118 deltagere fra 28 specialforbund. Formålet med 
talenttrænersymposierne er at opdatere og udfordre de danske talenttrænere med fokus på, at implementere ATK 2.0.   
 
Sportslige resultater for perioden 5. april – 9. september 2019: 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 27. november 2019 opnået i alt 42 medaljer ved VM og EM. Der er vundet 17 VM-medaljer – 
heraf 10 medaljer i olympiske discipliner, 4 medaljer i parasport, 2 medaljer i motorsport og 1 medalje i automobil. Til EM har 
danske atleter vundet 25 EM-medaljer – heraf 12 i olympiske discipliner, 7 i ikke-olympiske discipliner og 6 i parasport. 
 
Det betyder, at Danmark per 27. november målt på antal medaljer ved VM i sommerolympiske discipliner ligger på en 5. plads på 
nationsranglisten for mindre nationer og på en 24. plads blandt alle nationer. 
 
 

 



  
 
 

Side 2 af 5 

 
Indsatsområder Aktivitet Mål 

 
Indsatsområde 1:  
 
Team Danmark vil 
skabe bedre rammer 
og vilkår for atleterne 
og den sportslige 
ledelse. 
 

Mål 3, 4:  
• Team Danmark har holdt oplæg om mulighederne for at kombinere 

ungdomsuddannelse og elitesport i Lyngby, Roskilde, Odense, 
Esbjerg, Herning, Aarhus og Aalborg med et deltagerantal på i alt ca. 
1200. 
 

• Team Danmark har afviklet en studietur til Bruxelles for 
uddannelsespartnerne på de videregående uddannelser. Indholdet 
bestod af sparring med Sport Vlaanderen og deltagelse i en 
konference på baggrund af et forskningsprojekt ’ecologu in dual 
career’. 
 

• Team Danmark har forlænget uddannelsespartnerskabsaftalen med 
University College Lillebælt for 2020 

 
• Der er blevet afholdt netværksmøde med sportschefer i alle Team 

Danmark-støttede forbund. Emnet var forebyggelse og håndtering af 
atleter og træneres eventuelle udfordringer i forbindelse med 
afslutning af større konkurrencer og længerevarende events (med 
udgangspunkt i OL).   

 

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 f    
danske atleter. 

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

Mål 1, 2:  
• Team Danmark har modtaget 15 netværksansøgninger. Et netværk 

består af forskere/forskningsgrupper fra forskellige faglige discipliner 
og med forskellige metodiske ekspertiser. I samråd med Team 
Danmark vil forskningsprojekter blive designet og iværksat med en i 
videst mulige omfang interdisciplinær tilgang med henblik på at 
skabe viden og løsninger for en større helhedsforståelse og i bredere 
forstand, end hver enkelt forskergruppe enkeltvis er i stand til.  
 

Mål 1: Skabe stærkt nationalt samspil med 
relevante forsknings- og udviklingsmiljøer og 
styrke disse miljøers internationale niveau. 
 
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 
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Hvert netværk vil blive berammet med et beløb på 3-10 mio. kr. til 
del-finansiering af løn og drift til gennemførsel af forskningsarbejde i 
samarbejde med Team Danmark. Team Danmark vil ved udgangen 
af 2019 have etableret 3-5 netværk, som består frem til og med 
2024.  

 

vores vigtige samarbejdspartnere i 
specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Elitekommunerne. 

Indsatsområde 3: 
 
Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 
og sammenhængende 
talentarbejde 
 

Mål 1, 2 og 3: 
 

• Team Danmark har holdt dual career oplæg for 
ungdomslandsholdene i Dansk Cykel Union og Dansk 
Sportsdanserforbund og for kraftcenterklubberne i Danmarks 
Ishockey Union. 
 

• Talentansvarlige fra 15 specialforbund deltog, da Team Danmark og 
DIF Talent og Elite 10. oktober 2019 afholdt møde for netværket for 
talentansvarlige i specialforbundene. Formålet er erfarings- og 
videndeling på tværs af sportsgrenene. På dette møde var der 
særligt fokus på mobilisering af talenttrænere til videreuddannelse og 
videndeling.  
 

• Team Danmark og DIF Talent og Elite har afholdt trænersymposier i 
henholdsvis Aalborg og Ballerup kommune. Der var henholdsvis 54 
og 64 deltagere fra i alt 28 forskellige sportsgrene og 10 
Elitekommuner. Formålet med talenttrænersymposierne er at 
opdatere og udfordre de danske talenttrænere med fokus på at 
implementere ATK 2.0. Emner var bl.a. Motorisk & teknisk træning 
og sportspædagogik med udgangspunkt i ATK 2.0. 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
 
Mål 3: Sætte fokus på vidensudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  

Organisation • I lyset af sagerne i bl.a. svømning og badminton, har Team Danmark 
oplevet en stor stigning i antallet af anmodninger om aktindsigt (pt. 
13 aktindsigtsager i 2019). For at sikre bedst mulig dokumentation og 
hurtigt besvarelse af aktindsigtsbegæringer indfører Team Danmark 
et nyt elektronisk journalsystem. Det forventes, at journalsystemet 
går i luften 1. januar 2020. 
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• På baggrund af resultaterne af APV (Arbejdspladsvurdering) i 2018 

udarbejdede arbejdsmiljøudvalget (AMU) en handlingsplan, som bl.a. 
omfattede indsatser omkring støjgener, indeklima og 
arbejdsbelastning. Indsatsernes effekt måles i den næste APV. 
Team Danmarks AMU består af direktør, 2 lederrepræsentanter og 5 
medarbejderrepræsentanter.   
 

• Team Danmark er blevet varslet en præmiestigning på vores 
ulykkesforsikring for atleterne pr. 1. januar 2020. Præmiestigningen 
skyldes en stigning i antallet af anmeldte skader. Vi finder det vigtigt 
at bevare det sociale ansvar overfor atleterne, som muligheden for 
en ulykkesforsikringsdækning af alle atleter i Team Danmark giver. 
For at kunne dette fremadrettet, har vi valgt at prioritere en 
meromkostning på kr.183.000 kr. årligt fra 1. januar 2020 samt en 
ændring af mén-grad procenten til 10%. Team Danmark har indtil nu 
haft en lukrativ ulykkesforsikring med kun 5% mén-grads dækning. 
Normalt ligger en ulykkesforsikring på 10% i mén-grads dækning, og 
vi finder det derfor acceptabelt, at Team Danmarks ulykkesforsikring 
ligger inden for samme ramme. En bevarelse af en mén-grad på 5% 
ville betyde en meromkostning på 2.1 mio. kr. årligt. 

 
• Team Danmark har per 1. november ansat Daniel Krakov og Jakob 

Ovesen. Daniel er ansat som sportsfysiolog og Jakob er ansat som 
sportsmanager. 
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Sportslige resultater 
samlet for 2019 
  
 
 

VM-medaljer og placeringspoint pr. 27. november 2019 i olympiske 
discipliner: 
 
VM-medaljer 
2019 

Point 2019 VM-medaljer 2015 
(pr. 27.11. 2015) 

Point 2015 
(pr. 27. 11. 2015) 

10 100 10 107 

 
Danmarks nationsranking pr. 27. november 2019 baseret på VM-
resultater i sommer OL-discipliner:  
 
Antal i Top 8 -
mindre nationer 

Antal i Top 8- 
Alle nationer  

Antal medaljer – 
mindre nationer  

Antal medaljer – 
alle nationer 

7. plads 25. plads 5. plads 24. plads 

 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 27. november 2019 opnået i alt 42 
medaljer ved VM og EM: 
 

• 17 VM-medaljer – heraf 10 medaljer i olympiske discipliner, 4 
medaljer i parasport, 2 medaljer i motorsport og 1 medalje i 
automobil 

• 25 EM-medaljer – heraf 12 i olympiske discipliner, 7 i ikke-olympiske 
discipliner og 6 i parasport 

 
 

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 samt være i top-25 
blandt alle nationer på internationale 
ranglister.  
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