
Bestyrelsesmøde den 11.12.2019    
Sportsmanager: Lars Balle Christensen 

1 
 

Badminton Danmark (BD) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan  

• BD er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte; 
• BD modtog i 2019 samlet støtte på kr. 8.150.000; 

o Kr. 7.400.000 til elitebudgettet 
o Kr. 750.000 fra Salling Fondene donationen 

- Ansættelse af talentudviklingskonsulent kr. 350.000  
- Ansættelse af ekstern fysioterapeut kr. 90.000 
- Deltidsansættelse af videoanalytiker kr. 250.000 
- Indkøb af Dartfish licenser kr. 60.000 

• BD fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 2373 timer 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 760.000 til: 

o Facilitetsleje for Brøndby og Århus kr. 680.000 
o Tilskud til madordning i Brøndby og Århus: kr. 80.000 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• BD har i 2019 opfyldt 2 af de 4 sportslige resultatmål og 1 af de 4 acceptable mål 
o EM blandet hold – opnået resultat Guld – (resultatmål opnået)  
o Individuelt VM – opnået resultat Sølv – (resultatmål opnået) 
o VM for hold (Sudirman cup) – ikke opnået, resultat nr. 8 (acceptabelt mål opnået) 
o European Games - ikke opnået, resultat 9 medaljepoint (acceptabelt mål ikke 

opnået)  
 

Team Danmarks samlede vurdering; 
I herresingle er der flere spillere på verdensklasseniveau og her er der en realistisk mulighed for en 
OL-medalje i 2020. Der er nye konstellationer i doublekategorierne som endnu ikke har samme 
niveau som tidligere konstellationer. Udviklingen af de nye konstellationer følges nøje. 

 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019. 

o Kulturudvikling i landsholdsmiljøet og herunder udsmykning i Brøndby Hallen er 
færdiggjort.  

o Videoanalyse er blevet en integreret del af BD’s setup ved de største turneringer. 
o Ny talentudviklingsstrategi er udfærdiget og politisk godkendt. Fokus er på 

implementering for at sikre den røde tråd i talentudviklingen.  
o Træning med pulsmonitorering er udført og har givet relevant viden om 

kredsløbsbelastninger under spil.   
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4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020: 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (2020):  

• EM for hold herre – Målsætning: guld – Acceptabelt: sølv 
• EM for hold damer – Målsætning: guld – Acceptabelt: medalje 
• EM individuelt – Målsætning: 12 medaljepoint – Acceptabelt: 10 medaljepoint 
• VM – hold damer (Uber cup) – Målsætning: top 8 – Acceptabelt: nr. 3 i gruppespil 
• VM – hold herre (Thomas cup) – Målsætning: medalje – Acceptabelt: top 8 
• OL – individuelt – Målsætning: 1 medaljepoint – Acceptabelt: 2 top 8 

 
Der er opstillet følgende overordnede sportslige resultatmål for støtteperioden (2017-2020): 

• EM for herrehold – Målsætning: Guld – Acceptabelt: medalje  
• EM individuelt – Målsætning: 18 medaljepoint – Acceptabelt 14 medaljepoint  
• OL Tokyo 2020 – Målsætning: 3 medaljepoint – Acceptabelt 1 semifinale og 2 top-8 

De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er;  

• Kulturudviklingsproces på det nationale træningscenter med nedsættelse af 
samarbejdsudvalg, gennemførelse af trivselsmålinger samt opfølgning på 
værdiproces. 

• Implementering af ny talentudviklingsstrategi samt etablering af et ”Advisory board" 
inden for talentudvikling.  

• Kompetenceudvikling af elitetrænere hvor der skal designes ny elitetræneruddannelse. 
• Udarbejde og formulere en ny elitestrategi for 2021 – 2024   
 

5. Atlet-indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter: 3 atleter   
• Elite-atleter: 19 atleter 
• Bruttogruppe-atleter: 20 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i BD i 2018: kr. 40.000.000 
• BD’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 10.000.000 
• Elitebudget inkl. Salling Fondene donation for 2020 er på i alt kr. 11.840.000. 
• BD’s andel til elitebudgettet udgør kr. 4.000.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

7.840.000 
• 10 % af BD’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark. 
 

7. Indstilling 
• Det indstilles at BD bevilges i alt kr. 7.400.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• Kr. 7.400.000 til elitebudgettet 
• BD er desuden tidligere bevilget kr. 440.000 fra Salling Fondene donationen til 

ansættelse af talentudvikler samt medrejsende fysioterapeut i 2020. 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
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I alt modtager Forbundet kr. 8.600.000 (elitebudget, Salling og øvrig støtte) fra Team 
Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. 
 

- Øvrig støtte 
• Team Danmark finansierer derudover kr. 760.000 til: 

o Facilitetsleje for Brøndby og Århus: kr. 680.000 
o Tilskud til madordning i Brøndby: kr. 80.000 

 
8. Forbundets kommentarer 

I tillæg til det fælles elitebudget på kr. 11.840.000, har atleterne selv en egenfinansiering   på i 
alt kr. 2.895.000 kr. til dækning af turneringsdeltagelse. 
Den samlede omkostning til at finansiere Badminton Danmarks eliteprogram er således kr. 
15.495.000 inkl. Salling Fond donationer og øvrigt TD støtte. 

 
Den manglende opnåelse af målsætning til European Games skyldes primært afbud fra 
medaljepotentielle spillere pga. skader eller makkerskifte (Viktor Axelsen, Mathias 
Christiansen, Mathias Boe, Carsten Mogensen, Mads Conrad, Mads Kolding). 
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Dansk Forening for Rosport (DFfR) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DFfR er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DFfR modtog i 2019 samlet støtte på kr. 8.675.000 
• kr. 8.200.000 til elitebudgettet 
• kr. 475.000 fra Salling Fondene donationen 

- Indkøb af både: Kr. 120.000 
- Træningslejr: Kr. 355.000 

 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 280.000 til; 

- Bagsværd Rostadion, facilitetsudgifter: kr. 250.000 
- Bagsværd Rostadion, madordning: Kr. 30.000  

 
• DFfR fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 862 timer  

 
• Derudover har DFfR modtaget kr. 1.308.000 fra Kirkbi donationen; 

- Direkte støtte 
 

3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

• DFfR har i 2019 opfyldt 2 af de 7 sportslige resultatmål; 
o VM M1x, A-finale – opnået resultat sølv – (resultatmål opnået) 
o VM W4-, top 8 – opnået resultat bronze (resultatmål opnået) 

 
• DFfR har i 2019 ikke opfyldt de resterende 5 acceptable målsætninger 

o VM LM2x, top 7 -  ikke opnået resultat nr. 17 (acceptabel mål ikke opnået) 
o VM LW2x, top 8 – ikke opnået (satsning ikke gennemført) 
o VM W2-, Medalje – ikke opnået resultat nr. 17 (acceptabel mål ikke opnået. 

Satsning på W4-) 
o VM W1x, medalje – ikke opnået resultat nr. 10 (acceptabel mål ikke opnået) 
o VM M4-, top 8 - ikke opnået resultat nr. 16 (acceptabel mål ikke opnået) 

Team Danmarks samlede vurdering; 
To både har realistisk mulighed for medalje til OL 2020. Desuden har enkelte både mulighed for 
OL Kvalifikation i foråret 2020. Derfor vurderes det, at DFfR har højt resultatpotentiale i enkelte 
bådklasser, mens andre bådklasser ikke har samme niveau. Disse bådes udvikling følges nøje 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2019 
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• DFfR har i særlig grad lykkedes med:  
o At holde gang i en forholdsvis stor gruppe af kvinder med internationalt perspektiv i 

den åbne kvindeklasse 
o Samarbejde med Team Danmarks eksperter har gjort at det har været muligt at 

afprøve forskellige forhold omkring præstationer – specielt i varme  
o På den administrative front er der kommet bedre styr omkring de økonomiske 

processer og beskrivelsen af funktioner i elite- og talentarbejdet er kommet i gang 
 

• DFfR har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål; 
o DFfR har ikke haft mulighed for at prioritere arbejdet med at opdyrke og engagere nye 

sponsorer, på grund af fokus på andre aktiviteter. 
 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden;  

• Den overordnede målsætning til OL er 3 medaljer og to A-finaler, og en acceptabel 
præstation med 1-2 medaljer og 1 A-finale 

o M1x: OL - Målsætning medalje, acceptabelt A-finale 
o W4-: OL – Målsætning medalje, acceptabelt A-finale 
o W1x: OL - Målsætning A-finale, acceptabelt top 9 placering  
o M4-/M2-: OL – Målsætning top 8, acceptabelt top 12  
o W2- : OL – Målsætning top 8, acceptabelt top 12 placering  
o LM2x: OL – Målsætning top 8, acceptabelt top 12 placering  

De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål er; 
o Videreudviklingen af træningsmiljøet i verdensklasse 
o Der er tilføjet et mål om at arbejde videre med implementeringen af værdisættet 

for dansk talentudvikling (HUSET) 
o Der vil være større fokus på trivsel i forbindelse med udviklingen af et 

træningsmiljø i verdensklasse 
 
5. Atlet-indplaceringer 
Verdensklasse-atleter: 6 atleter - Sverri Nielsen, Frida S. Nielsen, Ida Jakobsen, Hedvig Lærke 
Rasmussen, Christina Juhl Johansen og Fie Udby Erichsen  
 
Elite-atleter: ca. 14 atleter 
 
Bruttogruppeatleter: ca. 16 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i 2018 i DFfR: Kr. 5.762.105 
• Egenkapital DFfR pr. 31/12-2018 kr. 5.002.587  
• Elitebudgettet incl. Salling Fondene donation for 2020 udgør i alt kr.13.741.770 
• DFfR’s andel i elitebudgettet udgør kr. 5.541.770 og Team Danmarks andel udgør kr. 

8.200.000 
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• 25 % af DFfR’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DFfR modtaget kr. 1.016.000 fra Kirkbi donationen 
• Derudover har DFfR modtaget kr. 200.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og 

eliteidræt 
 
7. Indstilling; 

• Det indstilles at DFfR bevilges i alt kr. 8.200.000 for  perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 8.200.000 til elitebudgettet 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 280.000 til; 
o Bagsværd Rostadion, facilitetsudgifter kr. 250.000 
o Bagsværd Rostadion, madordning kr. 30.000  

 
- Bevilling af ekspert support 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 
I alt modtager Forbundet kr. 8.480.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager DFfR kr. 1.016.000 fra Kirkbi donationen. 
• Der ud over modtager DFfR kr. 200.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 

o Træningslejr i Sydeuropa frem mod OL i Tokyo 
 

- I alt modtager DFfR således kr. 9.696.000 til ovennævnte periode 
 

8. Forbundets kommentarer 
DFfR bekræfter, at indstillingen er i henhold til drøftelserne i TD Styregruppen, hvor det har været 
synliggjort og drøftet, hvilket set up og økonomi DFfR’s sportslige ledelse har anset som 
nødvendigt for en optimal satsning i 2020. 
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Danmarks Cykel Union (DCU) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DCU er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet er forankret i en 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte 
• DCU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 7.749.000; 
• Kr. 6.015.000 til elitebudgettet  
• Kr. 1.734.000 fra Salling Fondene donationen: 

- Direkte økonomisk støtte kr. 384.000 
- Udvikling af kvindeprojekt på bane og landevej kr. 1.000.000 
- Tilskud til ansættelse af sportschef kr. 350.000 

• DCU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 802 timer 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 276.000 til: 

- Facilitetsleje Ballerup Super Arena 
• Derudover blev DCU bevilget kr. 804.000 fra Kirkbi donationen til direkte individuel støtte. 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

• DCU har i 2019 opfyldt 4 af de 11 sportslige resultatmål og 3 af de 11 acceptable mål  
- VM Bane – 4000 m hold herre – opnået resultat nr. 3  
- VM Bane – omnium for damer – ikke opnået resultat nr. 6. (acceptabelt mål opnået) 
- VM Bane – omnium for herre – ikke opnået resultat nr. 8. (acceptabelt mål opnået)  
- VM Bane – parløb for damer – opnået resultat nr. 3  
- VM Bane – parløb for herre – opnået resultat nr. 2 
- VM Landevej – linjeløb for damer – ikke opnået resultat nr. 13. (acceptabelt mål 

opnået) 
- VM Landevej – linjeløb for herre – opnået resultat nr. 1  
- VM BMX damer – ikke opnået resultat nr. 16 (acceptabelt top 8 ikke opnået) 
- VM MTB – XCO for damer – ikke opnået resultat nr. 29 (acceptabelt top 8 ikke 

opnået) 
- VM Landevej – enkeltstart for damer – ikke opnået resultat nr. 18 (acceptabelt top 

15 ikke opnået) 
- VM Landevej – enkeltstart for herre – ikke opnået resultat nr. 18 (acceptabelt top 15 

ikke opnået) 
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Team Danmarks samlede vurdering; 
DCU har realistisk mulighed for at vinde flere medaljer til OL 2020. Vurderingen er, at forbundets 
atleter generelt leverer resultater på højt sportsligt niveau for såvel team som på individuelt plan 
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• DCU har i særlig grad lykkedes med; 
o Udvikling af elitemiljø for pige- og kvindecykling – bane, hvor der er afholdt flere 

samlinger på banen i sæsonen. 

o Udvikling af pige- og kvindecykling – alle discipliner, hvor der er indgået 
samarbejdsaftaler med flere klubber vedrørende udviklingsforløb. 

o Udvikling af elitemiljø for pige-kvindecykling – landevej, hvor der er gennemført 
deltagelse i internationale cykelløb, afholdelse af samlinger og camps samt 
gennemførelsen af Åbent Hus-arrangementer. Ligesom der er implementeret en 
systematisk opsamling af rytternes træningsdata. 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for samarbejdsperioden (2017 – 2020): 

o OL Tokyo – alle discipliner – Målsætning: 3 medaljer – Acceptabelt: 1 medalje 
 

Der er opstillet følgende øvrige sportslige resultatmål for støtteperioden (2020): 
o VM Bane – damer og herrer – Målsætning: medalje 5 medaljer – Acceptabelt: 1 top 4, 2 

top 6 og 2 top 8 
o VM Landevej – damer og herre elite – Målsætning 2 top 5 og 2 top 8 – Acceptabelt 1 

top 10 og 3 top 15 
o VM MTB – XCO dame og herre elite - Målsætning: 1 medalje og 1 top 15 – 

Acceptabelt: 1 top 8 og 1 top 20  
o VM BMX – damer – Målsætning: medalje – Acceptabelt top 8 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang sigt 
er;  

o Udvikling af talentudviklingsmiljøerne i pigecykling Etablere banekraftcentertræning 
for pigeryttere (U17 og U19). Derudover er det hensigten at skabe bedre 
udviklingsmuligheder for pigerytterne generelt, både på bane og landevej. 

o Indgåelse af aftaler med ti klubber om udviklingsforløb vedrørende rekruttering, 
udvikling og fastholdelse af piger (og drenge) i cykelsporten. 

o Information om anti doping problematikker til soigneurs der arbejder i DCU 
regi. DCU vil sikre at soigneurs der rejser med og arbejder for DCU er i besiddelse 
af grundlæggende viden i forhold til det ansvar, de bærer i deres rolle. 
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o Udvikling af talentudviklingskonceptet i BMX. Herunder etablering af regionale 
regionstræningscentre, etablering af kraftcenter træninger samt ved systematisk 
opsamling af træningsdata. 

5. Atlet-indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter: 12 atleter 
• Elite-atleter: 33 atleter 
• Bruttogruppe-atleter: 25 atleter   

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DCU i 2018: Kr. 22.337.000 
• DCU’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 7.000 
• Elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 12.841.000 
• DCU’s andel i elitebudgettet udgør kr. 4.695.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

6.540.000  
• 60 % af DCU’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover modtager DCU kr. 256.000 fra Kirkbi fonden til direkte individuel støtte 

 
7. Indstilling 

• Det indstilles at DCU bevilges i alt kr. 6.540.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020; 
• Kr. 6.540.000 til elitebudgettet 
• DCU er blevet bevilget flerårige bevillinger på kr. 1.606.000 fra Salling Fondene til; 

− Tilskud til ansættelse af sportschef kr. 350.000 
− Udvikling af kvindeprojekt på bane og landevej kr. 1.000.000 
− Direkte individuel støtte kr. 256.000             

• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
• Derudover er DCU bevilget kr. 600.000 fra Kirkbi donationen til direkte individuel støtte  

 
- I alt modtager Forbundet kr. 8.746.000 (elitebudget, Salling og Kirkbi) fra Team Danmark til det 
fælles elitesamarbejde i støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 276.000 til: 
− Facilitetsleje Ballerup Super Arena  

 
8. Forbundets kommentarer 

Vi har ikke kommentarer til indstillingen udover at vi fra vores side vil udtrykke, at det har været 
et rigtig godt og meget konstruktivt forløb omkring udarbejdelse af masterplanen. 
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Dansk Svømmeunion (SVØM) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• SVØM er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet er forankret i en 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte 
• SVØM modtog i 2019 samlet støtte på kr. 7.450.942: 
• Kr. 6.534.000 til elitebudgettet  
• Kr. 916.942 fra Salling Fondene donationen: 

- Træningslejre og konkurrence kr. 216.942 
- Ansættelse af fysisk træner kr. 500.000 
- OL og VM forberedende træningslejr og stævner kr. 200.000 

• SVØM fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 1408 timer 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 318.780 til: 

- Facilitetsleje Bellahøj svømmestadion 
• Derudover blev SVØM bevilget kr. 336.000 fra Kirkbi donationen til direkte individuel støtte. 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

EM på kortbane afvikles først i december og derfor er det ikke muligt at lave en fuldstændig 
opgørelse over de sportslige resultatmål for 2019 

• SVØM har i 2019 opfyldt 0 af de 2 sportslige resultatmål og delvist de acceptable mål.  
- VM langbane – ikke opnået resultat 0 medaljer i 3 finaler (acceptabelt 1 medalje i 3 

finaler ikke opnået) 
 
Team Danmarks samlede vurdering; 
SVØM har realistisk mulighed for at vinde medalje ved OL 2020. Resultatniveauet for 2019 er et 
stykke fra det aftalte niveau og Team Danmark har opmærksomhed på dette.  
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• SVØM har i særlig grad lykkedes med; 
o Optimering af video-analyse udstyr på Bellahøj Svømmestadion. Bellahøj 

Svømmestadion er forberedt til implementering af nyt udstyr, når renoveringen af 
svømmestadion er afsluttet.  

o Ny testprotokol for high performance Svømning er blevet udviklet, og inkluderet 
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i den daglige high performance træning på NTC med henblik på erfaringsopsamling 
og finjustering.  

o Nye partnerskabsaftaler med klubber og elitekommuner med fokus på kvalitativ 
udvikling af træningsmiljøerne og med et langsigtet talentudviklingsperspektiv for 
øje er indgået. 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende overordnede sportslige resultatmål for støtteperioden (2017-2020): 

o OL Tokyo 2020 – Målsætning: 2 medaljer i 6 finaler – Acceptabelt: 1 medalje i 3 finaler 

Der er opstillet følgende øvrige sportslige resultatmål for støtteperioden (2020): 
o EM langbane – Målsætning: 2 medaljer i 5 finaler – Acceptabelt: 1 medalje i 3 finaler 
o VM kortbane – Målsætning: 2 medaljer i 5 finaler – Acceptabelt: 1 medalje i 3 finaler 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang sigt 
er;  

o Udviklingsarbejdet med et nationalt monitoreringskoncept med afsæt i den daglige 
træning og monitorering der sker i det reviderede NTC set-up. Herunder tilføjelse af 
biomekanisk monitorering  

o Beskrivelse af den fremtidige strategi og handleplan for dansk svømmesport som 
skal videreføre succesfulde elementer fra det nuværende talent- og elitearbejde. 

o Analyser og drøftelser for hvordan det fremtidige set-up for et centralt nationalt 
high performance træningsmiljø skal se ud. 

o Værdi- og kulturudviklingsprojekt på NTC for at udvikle en fælles trænerfilosofi 
med fokus på fælles værdier og handlinger, samt styrke sammenhængskraften, så 
NTC fremstår som en samlet helhed. 

5. Atlet-indplaceringer 
Verdensklasse-atleter: 3 atleter 
Elite-atleter: 22 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 19 atleter   

 
6. Økonomi 

• Omsætning i SVØM i 2018: Kr. 68.819.681 
• SVØM’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 4.998.428 
• Elitebudgettet inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 10.436.828  
• SVØM’s andel til elitebudgettet udgør kr. 3.902.828 og Team Danmarks andel udgør kr. 

6.534.000  
• 11 % af SVØM’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover modtager SVØM kr. 992.000 fra Kirkbi fonden til direkte individuel støtte og 

ansættelse af sportsfysiolog. 
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7. Indstilling 

• Det indstilles at SVØM bevilges i alt kr. 6.534.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020; 
• Kr. 6.534.000 til elitebudgettet 
• SVØM er blevet bevilget flerårige bevillinger på kr. 500.000 fra Salling Fondene til; 

− Ansættelse af fysisk træner kr. 500.000 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
• Derudover er SVØM bevilget kr. 992.000 fra Kirkbi donationen til direkte individuel støtte og 

ansættelse af sportsfysiolog. 
 

- I alt modtager Forbundet kr. 8.026.000 (elitebudget, Salling, øvrig støtte og Kirkbi) fra Team 
Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 400.000 til: 
− Facilitetsleje Bellahøj svømmestadion  

 
8. Forbundets kommentarer 

Indstillingen flugter i hovedlinjer med de drøftelser, der har været ført i styregruppen mellem Dansk 
Svømmeunion og Team Danmark, og Dansk Svømmeunion ønsker i forlængelse heraf at kvittere 
for et godt sportsfagligt samarbejde i arbejds- og styregruppen om de ændringer, der i indeværende 
år er blevet foretaget af det sportslige set-up i svømning.   
 
Dansk Svømmeunion ønsker derudover at tilføje, at den ambitiøse resultatmålsætning fra 2016 for 
OL i Tokyo 2020 er blevet drøftet i styregruppen.  
Vi er enige med Team Danmark om et resultatmæssigt højt ambitionsniveau for vores fælles 
elitesamarbejde. Vi har dog samtidig gjort opmærksom på, de udfordringer der er forbundet hermed 
i lyset af nuværende situation og det igangværende generationsskifte.   
 
Herudover ønsker Dansk Svømmeunion at tilkendegive, at vi finder det ærgerligt, at der ikke kunne 
opnås opbakning i styregruppen til at finansiere projektet ”Mental Sundhed i træningsmiljøer i 
dansk svømmesport” i samarbejde med Syddansk Universitet. Da det er et område, der er af stor 
vigtighed for Dansk Svømmeunion, vil vi afsøge mulighederne for anden finansiering heraf.     
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Dansk Håndbold Forbund (DHF) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
1. Baggrund 

- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 
• DHF er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres en 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte; 

• DHF modtog i 2019 samlet støtte på kr. 11.800.000 til elitebudgettet; 
• DHF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 2251 timer.  
• Derudover modtog DHF kr. 156.000 fra Kirkbi donationen til deltidsansættelse af 

performanceanalytiker 
 

3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

VM for Dame A afholdes først i december og derfor er det ikke muligt at lave en fuldstændig 
opgørelse over de sportslige resultatmål for 2019 

• DHF har i 2019 opfyldt 3 af de 4 sportslige resultatmål og 0 af de 4 acceptable mål: 
- VM Herre A – opnået, resultat nr. 1 
- EM Dame U19 – opnået, resultat nr. 6 
- VM Herre U21 – opnået, resultat nr. 5 

Team Danmarks samlede vurdering; 
Herrerne har en realistisk mulighed for medalje ved OL i 2020. DHF har derudover mulighed for 
også at kvalificere et dame hold til OL. Damerne vurderes ikke at være på medaljeniveau men 
udviklingen følges nøje. 

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2019. 

• DHF har i særlig grad lykkedes med: 
- Udarbejdelse af forretningsstrategi der bl.a. beskriver strategier for DHF’s landshold 

og talentudvikling 
- Ny strategi og struktur for elitevejledningen, således spillerne modtager mere 

kvalificeret sparring i f.t. uddannelse, elitekarriere mm. 
- Særlig indsats for damespillere, hvor der foregår koordinering med TD’s 

fagfælleskaber, landstrænerne og spillernes respektive klubber. 
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020: 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
- OL Herre-A – Målsætning: Top 4 – Acceptabelt: Top 8 
- OL Dame-A – Målsætning: Top 4 – Acceptabelt: Top 8 
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- EM Herre-A – Målsætning: Top 4 – Acceptabelt: Top 8 
- EM Dame-A – Målsætning: Top 4 – Acceptabelt: Top 8 
- Ungdomslandsholdenes målsætning er deltagelse ved internationale mesterskaber 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 

sigt er:  
- Udarbejdelse og implementering af strategi for fysisk træning, testning, 

sportspsykologi og det ernæringsmæssige område 
- Implementering af det sportspsykologiske koncept i talentsystemet 
- Fortsat arbejde med integrering af performance analyse omkring landsholdene i DHF 
- Inddrage biomekanisk skudanalyse i udviklingen af de individuelle spillere 
- Samarbejde med forskningsmiljøerne ang. specifik forskning omkring håndbold 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 56 atleter 
Elite-atleter: 20 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 112 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DHF i 2018: kr. 92.085.000 
• DHF’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 20.900.000 
• Elitebudget for 2020 er på i alt kr. 37.671.644 
• DHF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 25.521.644 og Team Danmarks andel udgør kr. 

12.150.000 
• 40 % af specialforbundets samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark. 

 
7. Indstilling  

• Det indstilles at DHF bevilges i alt kr. 12.150.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020; 
• Kr. 11.800.000 til elitebudgettet   
• Kr. 350.000 fra Salling Fondene 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
Forbundet modtager kr. 12.150.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. 
 

• Derudover er DHF tidligere bevilget kr. 156.000 fra Kirkbi donationen til deltidsansættelse 
af performanceanalytiker 

 
- I alt modtager Forbundet kr. 12.306.000 (elitebudget, Salling, Kirkbi) fra Team Danmark til det 
fælles elitesamarbejde i støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
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8. Forbundets kommentarer 
Dansk Håndbold Forbund takker for et godt og givtigt samarbejde i 2019.  
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Dansk Orienterings-Forbund (DOF) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DOF er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DOF modtog i 2019 samlet støtte på kr. 2.879.921 
• kr. 2.400.000 til elitebudgettet 
• kr. 475.000 fra Salling Fondene donationen 

o Tegning af sprintkort i forbindelse med Højdetræning kr. 75.000 
o Opnormering af landstrænere til 2 fuldtids stillinger kr. 400.000 

 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 4.921 i facilitetsstøtte. 

 
• DOF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 894 timer.  
• Derudover har DOF modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DOF har i 2019 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål. 
• DOF har i 2019 opfyldt ingen af de acceptable målsætninger. 

Team Danmarks Samlede vurdering; 
Resultatniveauet for 2019 er et stykke fra det aftalte niveau. Team Danmark har opmærksomhed på 
dette, men har også forståelse for de udfordringer, som DOF har haft.   

 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019. 

• DOF har i særlig grad lykkedes med: 
o Forbedret adgang til relevante træningsområder, da der er skabt tilgange til nye 

områder, flere kort er blevet opdateret og der er aftaler om etablering af nye kort i 
udlandet.   

o Implementering af øget specialisering mellem sprint- og skovdistancer, da 
opdeling af ansvarsområder mellem landstrænerne sikrer dette. 

o Optimering af vægt og kost, da DOF har igangsat de beskrevne aktiviteter. 
o Bedre koordination mellem juniorlandshold og talentcentre, dialog, da DOF har 

ansat talentansvarlig, som har styrket koordinationen og dialogen. 
 

• DOF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
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o Styrkelse og forankring af værdi-/kulturarbejdet på landsholdet, da tilgangen til 
arbejdet har været forkert fra starten. Derfor vil der være en ny tilgang til dette i 
2020.  

o Beskrivelse af arbejdskrav i Knock-Out Sprint. Grundet logistiske udfordringer og 
sygdom har det ikke været muligt at gennemføre dette endnu.  

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

o VM sprint individuel + knockout: resultatmål: 2 x medalje; acceptabelt mål: medalje 
o VM sprint Mix-stafet: resultatmål: medalje; acceptabelt mål: top 6 
o VM sprint overordnet målsætning: resultatmål: 3x medalje; acceptabelt mål: medalje 

+ løber i top 8 
o EM skovdistancerne overordnet målsætning: 2 x medalje; acceptabelt mål: 1 x 

medalje + 2 løbere i top 8 

De vigtigste udviklingsmål i 2020 til at understøtte de sportslige resultatmål er;  
o Styrkelse og forankring af værdi-/kulturarbejdet på landsholdet: Generationsskiftet 

på landsholdet bevirker, at der skal arbejdes på en ny måde med værdier og kultur. 
o Ændring af landsholdskoncept: DOF vil i 2020 lave en omorganisering af deres 

landsholdsstruktur til 2 niveauer (elitegruppe og verdensklasse) og en U18 trup.  
o Inklusion af BET træning i DOF’s landsholdsarbejde: Potentielt redskab til at styrke 

løbernes beslutningskompetence under pres. Målsætningen er at få praktiske 
erfaringer med BET træning. 

o Erfaringsopsamling fra højdetræning: DOF anvender i 2020 højdetræningslejr i de 
sidste VM forberedelser. Optimering heraf kræver dataopsamling fra lejrene i 
januar/april. 

 
5. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: 4 atleter - Maja Alm, Cecilie Klysner, Jakob Edsen og Tue Lassen  
• Elite-atleter: 7 atleter 
• Bruttogruppe-atleter: 6 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DOF i 2018; Kr. 12.962.853 
• DOF egenkapital pr. 31/12 2018; kr. 1.903.934  
• Elitebudgettet inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 5.059.000 
• DOF’s andel i elitebudgettet udgør kr. 2.259.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

2.400.000 
• 41% af DOF’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DOF modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 
• Derudover har DOF modtaget kr. 78.500 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt 

til afholdelse af to ekstra højdetræningslejre.  
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7. Indstilling  
• Det indstilles at DOF bevilges I alt kr. 2.400.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 2.400.000 til elitebudgettet 
• DOF er desuden blevet bevilget flerårige bevillinger fra Salling Fondene på kr. 400.000 til: 

- Opnormering af landstrænere til 2 fuldtids stillinger: kr. 400.000 
 

- Øvrig støtte; 
• Team Danmark financierer derudover kr. 5.000 til facilitetsleje ud over elitebudgettet. 

 
- Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager Forbundet kr. 2.805.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager DOF kr. 0,- fra Kirkbi donationen; 
 

• Derudover modtager DOF kr. 78.500 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 
 

- I alt modtager DOF således kr. 2.883.500 til ovennævnte støtteperiode.  
 
8. Forbundets kommentarer 

DOF tiltræder indstillingen uden kommentarer 
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Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DKF er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 i 
Sprint 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DKF modtog i 2019 samlet støtte på kr.4.032.000 
• kr. 3.550.000 til elitebudgettet 
• kr. 482.000 fra Salling Fondene donationen 

- Ansættelse af assistenttræner kr. 200.000 
- Opgradering af mandskabsbåde kr. 182.000  
- Opgradering af minimax kr. 100.000 

• Team Danmark finansierede der ud over kr. 250.000 til: 
- Facilitetsudgifter Bagsværd Rostadion 

• DKF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 1505 timer.  
• Derudover har DKF modtaget kr.1.184.000 fra Kirkbi donationen: 

- Ansættelse af assistenttræner kr. 200.000 
- Direkte støtte kr. 846.000 
- Testevent Tokyo kr. 138.000 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• Dansk Kano og Kajak Forbund har i 2019 opfyldt 1 af de 6 sportslige resultatmål; 

o VM DK1 200 m, top 3 – opnået resultat nr. 3 og kvalifikation til OL (resultatmål 
opnået)  
 

• Dansk Kano og Kajak Forbund har i 2019 opfyldt 1 af de 6 acceptable målsætninger; 
o VM DK1 500 m, top 3 – opnået resultat nr. 5 (acceptabelt mål opnået)  
o VM HK1 1000 m, nr. 6 – ikke opnået resultat nr. 22 (acceptabelt mål ikke opnået) 
o VM HK2 1000 m, nr. 6 – ikke opnået resultat nr. 10 (acceptabelt mål ikke opnået) 
o VM DK4 500 m, nr. 6 – ikke opnået resultat nr. 11 (acceptabelt mål ikke opnået) 
o VM DK2 500, nr. 8 – ikke opnået (deltog ikke) 

 
Team Danmarks samlede vurdering 
To både har realistiske muligheder for medaljer til OL 2020. DKF har derudover en realistisk 
mulighed for at kvalificere minimum en båd mere til OL. Det vurderes at DKF har højt 
resultatpotentiale i enkelte bådklasser, mens andre bådklasser ikke har samme niveau. Disse bådes 
udvikling følges nøje. 
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- Status på forbundets udviklingsmål for 2019 
• DKF har i særlig grad lykkedes med: 

o Implementere projekt “Atleten i Centrum 
o Præstationsoptimering gennem skadesforebyggende tiltag og fysisk træning 

 
• DKF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål med: 

o Modstanderanalyse 
o Sprint Performance 

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden;  
OL 2020 målsætning 2 medaljer – 4 finaler. Acceptabelt 1 medalje – 3 finaler 

o HK1 1000 m: OL - Målsætning top 6. Acceptabelt top 8 
o HK2 1000 m:OL - Målsætning top 8. Acceptabelt top 10 
o DK1 200 m: OL - Målsætning top 3. Acceptabelt top 8 
o DK1 500 m: OL - Målsætning top 3. Acceptabelt top 8 
o DK2 500 m: OL - Målsætning top 8. Acceptabelt top 10 
o DK4 500 m: OL - Målsætning top 8. Acceptabelt top 10 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål er;  

o Fortsat implementering af “Atleten i Centrum” og “mental præstationsoptimering”. 
o Biomekanisk fingerprint  
o Trivsel og miljø  

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasseatleter: 3 atleter - Emma Aa. Jørgensen, Bolette Nyvang Iversen, Rene Holten 
Poulsen  
Eliteatleter: 11 atleter  
Bruttogruppeatleter: 12 atleter 

 
6. Økonomi  

• Omsætning i DKF i 2018: kr. 16.300.000 
• DKF’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. -142.223  
• Elitebudgettet incl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 6.190.770 
• DKF’s andel i elitebudgettet udgør kr. 2.440.770 og Team Danmarks andel udgør kr. 

3.550.000 
• 45 % af DKF’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DKF modtaget kr. 1.028.000 fra Kirkbi donationen 
• Derudover har DKF modtaget kr. 52.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og 

eliteidræt:  
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7. Indstilling: 

• Det indstilles at DKF bevilges i alt kr. 3.550.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 3.550.000 til elitebudgettet 
• DKF er desuden tidligere bevilget kr. 200.000 fra Salling Fondene til ansættelse af 

assistenttræner (bevilges også i 2020) 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 250.000 til: 
• Bagsværd Rostadion, facilitetsudgifter  

- Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 
I alt modtager Forbundet kr. 4.000.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i   
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager DKF kr. 1.028.000 fra Kirkbi donationen: 
o Fuldtidsansættelse af træner kr. 200.000 
o Direkte støtte kr. 828.000 

• Der ud over modtager DKF kr. 52.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og 
eliteidræt: 

o Crossfit - Butcher´s Lab 
 

-  I alt modtager DKF således kr.5.080.000 til ovennævnte periode 
 

 
8. Forbundets kommentarer 

DKF anerkender og sætter pris på det tætte og særdeles konstruktive samarbejde, der har 
udviklet sig mellem DKF og Team Danmarks performance team i løbet af det seneste år. Et 
samarbejde, der understøtter såvel den strategiske, organisatoriske som det kulturelle udvikling, 
der pågår i DKF. 
DKF værdsætter endvidere den påbegyndte dialog med Team Danmark vedrørende udviklingen 
og samarbejdet i et længerevarende (8-årigt) perspektiv med "det dobbelte perspektiv", der skal 
tjene til en øget sammenhængskraft i elitearbejdet fra klubber, over kraftcentre til Elitecenter 
samt til at udvikle og fastholde vores yngre og ældre talenter i et inspirerende og udviklende 
træningsmiljø. 
DKF værdsætter Team Danmarks øgede opmærksomhed på maraton og ser frem til en tættere 
dialog omkring maratons placering med udgangspunkt i de opnåede resultater i 2019, det øgede 
potentiale og den organisatoriske forankring af maraton i DKF elitestruktur. 
DKF må gøre opmærksom på at der er et stort behov for på kort sigt at øge finansiering af vores 
fælles elitearbejde for at kunne imødekommende dels en skærpet konkurrencesituation dels 
sikre levevilkår for vores atleter der er rimelige, trygge og tilstrækkelige i forhold til at kunne 
performe på topniveau. 
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Dansk Sejlunion (SEJL) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• SEJL er indplaceret som Verdensklasseforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet er forankret i en 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• SEJL modtog i 2019 samlet støtte på kr. 9.416.000  
• kr. 8.300.000 til elitebudgettet 
• kr. 1.116.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 60.000 til i tilskud til driftsudgifter i forbindelse 

med kraftcenter Vest og facilitetsstøtte til Dansk sejlunion og Team Danmarks elitecenter 
for sejlsport og kr. 40.000 til madordning  

 
• SEJL fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til ca. 1350 timer  

 
• Derudover modtog SEJL kr. 768.000 fra Kirkbi donationen til direkte individuel støtte 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
VM i 3 af de 5 OL potentielle bådklasser afholdes først i december og derfor er det ikke muligt at 
lave en fuldstændig opgørelse over de sportslige resultatmål for 2019  
• På nuværende tidspunkt har Dansk sejlunion opfyldt Målsætningen på følgende vis; 

o EM Mål 2 medaljer - opnået (resultat guld og bronze til henholdsvis Laser Radial og 
Nacra 17) 

o VM Mål 2 medaljer – delvist opnået (resultat guld til Laser Radial) 
 

• Af andre resultater skal det nævnes at; 
o 49er ikke har opfyldt det acceptable mål ved EM 2 top 15 (resultat 17 og 21) 
o 49er FX har delvist opfyldt det acceptable mål ved EM 2 top 8 (resultat 6 og 9) 
o RS:X-W har ikke opfyldt de acceptable mål ved EM og VM top 15 (resultat 24) 
o RS:X-M har ikke opfyldt de acceptable mål ved EM og VM top 15 (deltog ikke) 

 
Team Danmarks samlede vurdering; 
Sejl har flere både med højt internationalt niveau. Vurderingen er, at forbundets atleter generelt 
lykkes med at præstere ved EM og VM.  
  
- Status på forbundets udviklingsmål for 2019 
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− Status på forbundets udviklingsmål for 2019; 
• Dansk Sejlunion har i særlig grad lykkedes med; 

o Målrettet udvikling af atleter med særligt fokus på trænernes indbyrdes 
erfaringsudveksling om sejlerne og involvering af sejlernes forældre 

o Oprettelse af base i Japan til test event så rammerne er kendt inden OL 
er lykkes godt med en positiv evaluering fra sejlere og staff 

o Der er blevet arbejdet med Værdier, kommunikation og intern 
kommunikation 

• Dansk Sejlunion har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål; 
o Netværksmøder for sports- og talentnetværket pga manglende tid og 

opbakning fra klubber 
o Kommercielle partnerskaber er ikke forløbet som forventet og Sejl har 

ikke kunnet får en ny stor kommerciel sponsor på plads 
 
4. Resume af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden; 

o VM Målsætning: 2 medaljer - Acceptabelt: 1 medalje + 1 top 8 
o EM Målsætning: 1 medaljer + 2 top 8 - Acceptabelt: 1 medalje + 1 top 8. 
o OL  Målsætning: 2 medaljer - Acceptabelt: 1 medalje + 1 top 8 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål er; 

o Sportsklubkoncept fortsat at nå målet i talentudviklingsstrategien på 25 klubber 
med samarbejdsaftale 

o Udarbejdelse af etisk kodeks som ”overbygning” på forbundets arbejde med 
Værdier, kommunikation og intern kommunikation 

o Udvikling og tilpasning af OL set up i Japan. bla monitorering af vind, strøm og 
varmeudfordringer for både atleter og trænere under træning og konkurrence 
 

5. Atlet-indplaceringer 
Verdensklasse-atleter: Denne bliver først fastsat efter VM i december 
Elite-atleter: 23 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 25 atleter   

 
6. Økonomi 

• Omsætning i SEJL i 2018: ca. kr. 30 mio.    
• SEJLs egenkapital pr. 31.12 2018: kr. 5.9 mio. deraf kr. 3.5 mio. i fri egenkapital. 
• Elitebudgettet inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 13.000.000 
• SEJLs andel i det fælles elitebudget udgør kr. 4.900.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

8.100.000    
• 17% af SEJLs samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
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7. Indstilling  
• Det indstilles at SEJL bevilges i alt kr. 8.100.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 8.100.000 til elitebudgettet 
• SEJL er desuden tidligere bevilget kr. 868.000 fra Salling Fondene til: 

− Kr. 368.000 Direkte individuel støtte  
− Kr. 500.000 Ekstra træner  

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 60.000 til; 
− Facilitetsstøtte til Dansk sejlunion og Team Danmarks elitecenter for sejlsport.  

• Kr. 40.000 til madordning i forbindelse med elitecenter 
 
Forbundet modtager kr. 9.068.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 
1. januar 2020 til 31. december 2020 

• Der ud over modtager SEJL kr. 808.000 fra Kirkbi donationen til; 
− Direkte individuel støtte 

 
- I alt modtager Forbundet kr. 9.876.000 (elitebudget, Kirkbi) fra Team Danmark til det fælles 
elitesamarbejde i støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 
8. Forbundets kommentarer 
Dansk Sejlunion takker for et fremragende samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af dette års 
masterplan. Alle eksperter og trænere som har deltaget i udarbejdelsen af planerne har arbejdet 
målrettet, hårdt og ambitiøst med opgaven. Vores endelige plan er ligeledes både ambitiøs og 
realistisk.  
Vi glæder os til samarbejdet i 2020. 
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Bueskydning Danmark (BUDA) 
01.01 2020 – 31.12.2020 

________________________________________________________________ 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• BUDA er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres i en 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte 
• BUDA modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.436.700 
• kr. 776.700 til elitebudgettet 
• kr. 610.000 fra Salling Fondene donationen til talentudviklingsprojekt. 
• kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen i støtte til opførelse af skydeskur i Brøndby. 
• BUDA fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 495 timer.  
• Derudover blev BUDA bevilget kr. 84.000 fra Kirkbi donationen til direkte økonomisk støtte  

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• BUDA har i 2019 opfyldt ingen af de 5 sportslige resultatmål og 2 af de 5 acceptable mål: 
- VM Dame Recurve individuelt – ikke opnået, resultat nr. 9 (acceptabelt mål ikke 

opnået) 
- VM Dame Recurve hold – ikke opnået, resultat nr. 17 (acceptabelt mål ikke opnået) 
- VM Herre Compound individuelt – ikke opnået, resultat nr. 7 (acceptabelt mål opnået) 
- VM Herre Compound hold – ikke opnået, resultat nr. 5 (acceptabelt mål opnået) 
- VM Dame Compound individuelt – ikke opnået, resultat nr. 9 (acceptabelt mål ikke 

opnået) 

Team Danmarks samlede vurdering; 
• Resultatniveauet for 2019 er et stykke fra det aftalte niveau og Team Danmark har 

opmærksomhed på dette. På grund af opnået OL-kvalifikation og andre forklaringer på 
resultaterne vurderes det at der er baggrund for fortsat samarbejde i det kommende år. 

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2019. 

• BUDA har i særlig grad lykkedes med: 
- Projektet omkring vedligeholdelse af skytternes konkurrencestabilitet og præstation 

til de vigtigste turneringer og mesterskaber.  
- Opbygning af det nationale elitecenter i Brøndby med tilknytning af landsholdets 

skytter, samt talentfulde satsningsskytter (elitemiljø). 
- Projektet vedr. styrkelse af talentudviklingsmiljøer via ny struktur og fastlagt ramme.   

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

• EM Recurve dame individuelt Målsætning guld og top 3 som acceptabelt 
• EM Recurve damehold Målsætning top 3 og top 8 som acceptabelt 
• EM Compound dame individuelt Målsætning top 3 og top 6 som acceptabelt 
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• EM Compound herre individuelt Målsætning top 3 og top 6 som acceptabelt 
• EM Compound herrehold Målsætning top 3 og top 6 som acceptabelt 
• OL Recurve dame individuelt  Målsætning top 3 og top 8 som acceptabelt 
• OL Recurve damehold Målsætning top 3 og top 8 som acceptabelt 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 
sigt er; 

• Styrke trænings- og konkurrencemiljø for Maja Jager for at levere topresultat til OL 2020. 
• Skabe et nationalt træningsmiljø på landsholdscenteret i Brøndby for Eliteskytterne. 
• Afholde regelmæssige samlinger i Brøndby for OL2020 dame recurve-holdet med henblik 

på at sikre OL-kvalifikation til Tokyo 2020 
 

5. Atlet-indplaceringer 
Verdensklasse-atlet: 1 atlet 
Elite-atleter: 5 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 5 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i BD i 2018: Kr. 4.908.660 
• BUDA’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 1.197.219 
• Elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 2.282.000 
• BUDA’s andel i elitebudgettet udgør kr. 872.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.410.000 
• 17,66 % af BUDA’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover modtager BUDA kr. 104.000 - fra Kirkbi fonden til direkte individuel støtte. 

 
7. Indstilling  

• Det indstilles at BUDA bevilges i alt kr. 800.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• Kr. 800.000 til elitebudgettet 
• BD er desuden tidligere bevilget kr. 610.000 fra Salling Fondene donationen til 

talentudviklingsprojekt i 2020. 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
• Derudover modtager BUDA kr. 104.000 fra Kirkbi fonden til direkte individuel støtte 

 
I alt modtager Forbundet kr. 1.514.000 (elitebudget, Kirkbi) fra Team Danmark til det fælles 
elitesamarbejde i støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. 
 
 
8. Forbundets kommentarer  

Forbundet har læst indstillingen og har ingen kommentarer. 
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Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DBwF er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte 
• DBwF modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.339.000 
• kr. 1.339.000 til elitebudgettet 
• DBwF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 272 timer.  

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019  
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

• DBwF har i 2019 opfyldt 2 af de 2 sportslige resultatmål på herresiden og 0 af de 2 
acceptable målsætninger på kvindesiden; 

o EM herre team, medalje – opnået resultat bronze (acceptabelt resultat opnået) 
o EM herre, øvrige discipliner 2 medaljer – opnået resultater: 

 Double: Guld og bronze (resultatmål opnået) 
 All Event: Guld og bronze (resultatmål opnået) 
 Trio: Sølv (resultatmål opnået) 
 Single, nr. 6 (acceptabel top 8 mål opnået) 
 Trio: nr. 5 (acceptabel top 8 mål opnået) 
 All Event, nr. 7 (acceptabel top 8 mål opnået) 

o VM damer team, top 8 – ikke opnået (deltog ikke grundet mgl. sportsligt niveau) 
o VM damer, øvrige discipliner 1 medalje – ikke opnået resultater: 

 Single: nr. 83, 90 og 123 (acceptabel top 8 ikke opnået) 
 Double: nr. 42 (acceptabel top 8 ikke opnået) 
 Trio: Nr. 17 (acceptabel top 8 ikke opnået) 
 All Event: Nr. 43, 58 og 75 (acceptabel top 8 ikke opnået) 

Team Danmarks samlede vurdering 
Resultatniveauet på herresiden overgår den aftalte målsætning med 5 medaljer mod forventet 2. På 
kvindesiden har der været udskiftninger grundet barsel. På baggrund af ovennævnte vurderes det, at 
der er baggrund for fortsat samarbejde i det kommende år. 
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• DBwF har i særlig grad lykkedes med  
o Teamopbygning med hjælp fra sportspsykolog Astrid Larsen 
o Processen vedrørende implementering af testkartotek i samarbejde med TD eksperter 

• DBwF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 
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o Implementering af træningsdagbog (Edge 10) er ikke igangsat.  
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden;  
o EM herrer, team - Målsætning medalje og acceptabelt top 8 
o EM herrer, øvrige discipliner - Målsætning 2-4 medaljer og acceptabelt 4 top 8 

placeringer 
o EM damer, team - Målsætning medalje og acceptabelt top 8 
o EM damer, øvrige discipliner - Målsætning 2 medaljer og acceptabel 2 top 8 placeringer 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål er;  

o Indførsel af træningsdagbøger, træningsøvelser, trænerkommunikation via Sportscloud 
o Samarbejde med Team Danmark om udvikling af samspil mellem Dartfish og Specto 
o Anskaffelse og implementering af Arrow og Torch i de tre elite/talentcentre.  

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 5 atleter - Mai Ginge, Carsten W. Hansen, Thomas Larsen, Jesper 
Agerbo og Mik Stampe 
Elite-atleter: 3 atleter  
Bruttogruppeatleter: 10 atleter  

 
6. Økonomi 

• Omsætning i 2018 i DBwF: Kr. 5.147.037  
• DBwFs egenkapital pr. 31/12 2018: kr. 404.562 
• Elitebudget for 2020 udgør i alt kr. 2.300.000 
• DBwFs andel i elitebudgettet udgør kr. 1.040.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.260.000 
• 20,28 % af DBwFs samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 

 
7. Indstilling 

• Det indstilles at DBwF bevilges i alt kr. 1.260.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 1.260.000 til elitebudgettet 

 
- Bevilling af ekspert support 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 
- I alt modtager DBwF således kr. 1.260.000 til ovennævnte støtteperiode 
 
8. Forbundets kommentarer 
DBwF ser frem til endnu et år, hvor teknologien forhåbentligt kan medvirke til at vores atleter 
bliver mere oplyste omkring de mere komplekse facetter der spiller ind før, under og efter kugleslip. 
Teknologien skal hjælpe med at visualisere disse forskellige facetter og derved lette forståelsen og 
øge muligheden for ny læring.  
Vi tror 2020 bliver endnu et spændende og udviklende år i samarbejde med Team Danmark.  
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Danmarks Brydeforbund (DB) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DB er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 i 
disciplinen Græsk Romersk Brydning. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DB modtog i 2019 samlet støtte på kr. 594.500: 
• kr. 594.500 til elitebudgettet 

 
• DB fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 66 timer.  

 
• Derudover har DB modtaget kr. 126.000 fra Kirkbi donationen: 

- Direkte støtte kr. 126.000 
 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DB har i 2019 opfyldt alle de sportslige resultatmål ved følgende præstationer; 

o EM guld ved Rajbek Bisultanov 
o VM 5. plads ved Fredrik Bjerrehuus (OL-kvalifikation) 

Team Danmarks Samlede vurdering; 
De sportslige resultater i 2019 indikerer, at DB har et realistisk resultatpotentiale til medaljer til EM 
i 2020 samt medaljekamp til OL i 2020. 

- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 
• DB har i særlig grad lykkedes med;   

o Udvikling og tilpasning af konkurrence-setuppet i forhold til vægt, kost, væske 
og restitution i samarbejde med Team Danmarks eksperter 

o Styrkelse af det internationale træningssamarbejde ved at tilknytte yderligere 2 
nationer med verdensklassebrydere 

o Kvalificering af den fysiske og tekniske træning i samarbejde med Team 
Danmarks eksperter 
 

• DB har kun delvist igangsat følgende udviklingsmål 
o Kompetenceudvikling af sportschefen pga. tidsmæssige prioriteringer 

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
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Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden; 
o OL 2020 - Målsætning: Medaljekamp – Acceptabelt: Top-8 
o EM 2020 – Målsætning: Medalje – Acceptabelt: Top-6 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 
sigt er;  

o Styrkelse af samspillet mellem fysisk og teknisk træning  
o Videreudvikling af konkurrence-setuppet i forhold til vægt, kost, væske og 

restitution.  
o Udvikling af præstationsmiljøet på både landsholds- og kraftcenterniveau gennem 

indsatser målrettet sundhed og trivsel 
o Udvikling og implementering af en ernæringspolitik 

 
5. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: 2 atleter - Frederik Bjerrehuus og Rajbek Bisultanov 
• Elite-atleter: 1 atlet 
• Bruttogruppeatleter: 2 atleter   

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DB i 2018: Kr. 3.236.392 
• DB’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 321.750 
• Elitebudgettet for 2020 udgør i alt kr. 1.195.000 
• DB’s andel i elitebudgettet udgør kr. 600.500 og Team Danmarks andel udgør kr. 594.500 
• 36% af DB’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DB modtaget kr.117.000 fra Kirkbi donationen 

 
7. Indstilling  

• Det indstilles at DB bevilges I alt kr. 594.500 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 594.500 til elitebudgettet 

 
- Øvrig støtte; 

• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 

I alt modtager Forbundet kr. 594.500 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager DB kr. 117.000 fra Kirkbi donationen; 
o Direkte støtte kr. 117.000  

 
- I alt modtager DB således kr. 711.500 til ovennævnte støtte periode  
 
8. Forbundets kommentarer 
DB har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
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Danmarks Ishockey Union (DIU) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DIU er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 

udarbejdede masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DIU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 5.615.000 
• Kr. 5.190.000 til elitebudgettet 
• kr. 425.000 fra Salling Fondene donationen 

o Ansættelse af en fysisk træner til seniorlandsholdet - kr. 175.000 
o Særlige træningsindsatser som forberedelse til OL-kval. i 2020 – kr. 200.000 
o Analytikeruddannelse kr. 50.000 

 
• DIU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 345 timer.  

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DIU har i 2019 ikke opfyldt de sportslige resultatmål  

 
• DIU har i 2019 desuden opfyldt 1 ud af 2 acceptable resultatmål ved følgende præstation; 

o 11. plads til VM (herre) 
 

• DIU har ved følgende præstation ikke opfyldt det sportslige resultatmål; 
o 10. plads til U-20 VM, hvilket resulterede i nedrykning fra Top-division 

 
• DIU har udover definerede resultatmål i masterplanen 2019 præsteret følgende; 

o 2. plads til kvindelandsholdet ved B-VM, hvilket resulterede i oprykning til Top-
division  

 
Team Danmarks samlede vurdering 
Herrelandsholdets 11. plads til VM har sikret Danmark en gunstig seedning til OL-
kvalifikationsturneringen i 2020 og for kvindernes vedkommende er en plads blandt de 10. bedste 
hold i verden en tydelig indikation på olympisk potentiale i 2022. 
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• DIU har i særlig grad lykkedes med;   
o Optimering af den fysiske træning gennem forskningssamarbejde, testforløb for 

isliga-klubber, sommertræningstilbud samt tilknytning af fysiske trænere på herre-
landsholdet 
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o Styrkelse af dual career vejledningen for u-landsholdsspillere og yderligere 
implementering af området i kraftcenterstrukturen 

o Implementering af ’værdisæt for talentarbejde’ på klubniveau og igangsættelse af 
skriveprocessen af ATK 2.0 
 

• DIU har kun delvist igangsat følgende udviklingsmål 
o Udviklingsmålet ’præstationsanalyse’ pga. tidsmæssige ressourcer 
o Udvikling af en skøjtetest, da det ikke har været muligt at designe en valid og 

relevant test 

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden; 

o Herrelandsholdet – VM 2020 - Målsætning: Kvartfinale – Acceptabelt: Top 12 
o Herrelandsholdet – OL-kval – Målsætning: kvalifikation – Acceptabelt: kvalifikation 
o Kvindelandsholdet – VM 2020 – Målsætning: Top 8 – Acceptabelt: Top 8 
o U20-landsholdet – B-VM 2019 - Målsætning: Oprykning – Acceptabelt: Finale 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 
sigt er;  

o Optimere forberedelserne til herrelandsholdets OL-kvalifikationsturnering i august 
2020 

o Øge antallet af træningssamlinger og kampe for kvindelandsholdet 
o Individuel kompetenceudvikling af landstrænere og elitestaben i øvrigt 
o Etablering af et U-25 landshold, som skal understøtte overgangen fra junior- til 

seniorlandshold 
o Udarbejdelse og implementering af en ernæringspolitik og indsatser målrettet 

karrierestop 
 
5. Atlet-indplaceringer 

Eliteatleter: 75 atleter (seniorlandshold) 
Bruttogruppeatleter: 60 atleter (U-20 og U-25-landshold) 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DIU i 2018: Kr. 45.836.416 (inkl. VM 2018) 
• DIUs egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 15.268.794 (inkl. VM 2018) 
• Elitebudgettet for 2020 udgør i alt kr. 12.900.000 
• DIUs andel i elitebudgettet udgør kr. 7.710.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

5.190.000 
• Ca. 43% af DIUs samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DIU modtaget kr. 490.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og 

eliteidræt 
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7. Indstilling  

• Det indstilles, at DIU bevilges i alt kr. 5.190.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• Kr. 5.190.000 elitebudgettet 

 
- Øvrig støtte; 

• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 

I alt modtager DIU kr. 5.190.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 
1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager DIU kr. 490.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt 
målrettet kvindelandsholdet; 
o Ansættelse af én fysisk træner: Kr. 60.000 
o Træningssamlinger: Kr. 280.000 
o Ansættelse af videocoach: Kr. 60.000 
o Målvogtersamlinger: Kr. 30.000 
o Sportspsykologiske indsatser: Kr. 60.000 

 
- I alt modtager DIU således kr. 5.680.000 til ovennævnte støtteperiode  
 
8. Forbundets kommentarer 
DIU har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
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Danmarks Motor Union (DMU) 
     1. januar 2020 – 31. december 2020 

____________________________________________________________________ 
 

1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan  

• DMU er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres i en 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan  
 

2. Sidste periodes støtte; 
• DMU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.050.000 
• kr. 1.000.000 til elitebudgettet 
• kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen – Vintertræningslejr for speedway 
• DMU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 151 timer. 
 

3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DMU har i 2019 opfyldt 2 af de 4 sportslige resultatmål og 2 af de acceptable mål.  
o VM Motocross individuelt top 3 – opnået resultat nr. 2. 
o VM individuelt Speedway top 3 – opnået resultat nr. 2. 
o VM for par Speedway nr. 1 – ikke opnået resultat nr. 4 (acceptabelt mål opnået)  
o VM for hold Motocross top 8 – ikke opnået resultat nr. 10 (acceptabelt mål opnået)  

Team Danmarks samlede vurdering; 
Resultatniveauet i 2019 er på højt niveau i både Speedway og Motocross og det forventes at 
være på samme niveau i 2020. På baggrund af ovennævnte vurderes det, at der er baggrund for 
fortsat samarbejde i det kommende år. 

 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• DMU har i særlig grad lykkedes med: 
o Det øgede fokus på talentudviklingen er medvirkende til at fremtidsudsigterne er 

meget positive for både speedway og motocross.  
o ATK-satsningen er styrket med flere træninger og forældrekurser med fokus på 

forældrerollen og det at have et barn, der dyrker motorsport. 
o Anvendte fysiske test på testcentret i Odense der er blevet ændret og gjort mere 

speedwayspecifik. Tilsvarende test er blevet udviklet i MX. 
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020: 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (2020):  

o VM for par Speedway – Målsætning: 1. plads – Acceptabelt: top 4 
o VM individuelt Speedway – Målsætning: top 3 – Acceptabelt: top 5  
o VM Motocross – VM MX2 – Målsætning: top 3 – Acceptabelt: top 5 
o VM for hold Motocross – VM for hold – Målsætning: top 8 – Acceptabelt: top 10 
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De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er:  

o Fortsat stort fokus på samarbejdet med Haderslev kommune vedr. etablering af 
nationalt træningscenter i Vojens (SPW) og Skovbybanen (MX). 

o Øget fokus på vidensbaserede beslutninger. Samarbejde med TD’s 
præstationsanalytiker om at få reduceret kørernes vindmodstand. 

o Fortsat implementering af ATK for at skabe optimale træningsmiljøer, som er en 
vigtig forudsætning for udvikling af talenter. Aktivitetsmæssigt med trænersamlinger 
og forældreworkshops. 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 2 atleter  
Elite-atleter: 4 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 12 atleter  
 

6. Økonomi 
• Omsætning i DMU i 2018: kr. 13.200.000 
• DMU’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 9.250.000 
• Elitebudgettet for 2020 udgør i alt kr. 2.618.000 
• DMU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 1.618.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.000.000  
• 20 % af specialforbundets samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark. 

 
7. Indstilling 
- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DMU bevilges i alt kr.1.000.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020; 
• kr. 1.000.000 til elitebudgettet 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager Forbundet kr. 1.000.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i  
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. 

 
8. Forbundets kommentarer 

Forbundet har læst indstillingen og har ingen kommentarer. 
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Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DS er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020, Amatør 
Latin, Amatør Standard og Amatør 10 dans  

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DS modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.286.000 
• kr. 1.256.000 til elitebudgettet 
• kr. 25.000 fra Salling Fondene donationen 

- Kompetenceudvikling af sportschef 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 5.000 til; 

- Facilitetsleje til træning i Aarhus  
• DS fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 247 timer  

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

• DS har i 2019 ikke opfyldt 4 af de 4 sportslige resultatmål og acceptable målsætninger ved 
følgende præstationer; 

o EM PD Standard - Bjørn Bitsch/Ashli Williamson, nr. 2 – ikke opnået (deltog 
ikke grundet placering for afholdelse af EM i forhold til VM)  

o VM PD Standard - Bjørn Bitsch/Ashli Williamson, nr. 2 – ikke opnået (deltog 
ikke grundet indstilling af karriere)  

o EM Amatør Latin - Umberto Gaudino og Louise Heise, nr. 7 – ikke opnået 
(deltog ikke grundet indstilling af karriere)  

o VM Amatør Latin - Umberto Gaudino og Louise Heise, nr. 6 – ikke opnået 
(deltog ikke grundet indstilling af karriere)  

Team Danmarks samlede vurdering 
De to verdensklassepars beslutning om at indstille karrieren i 2019 medførte, at DS ikke har kunnet 
indfri de opstillede resultatmål for 2019. Et elitepar har realistisk mulighed for medalje i EM 10 
dans i 2020. Udviklingen i sportsdans følges nøje 
 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2019 

• DS har i særlig grad lykkedes med følgende udviklingsmål 
o Kulturforandringsprojektet i samarbejde med eliteklubber, atleter og elitetrænere 
o Struktur og synlig ledelse via konceptbeskrivelser, klubbesøg, ernæringspolitik mm 
o Godkendelse og opstart af 3-årig ATK implementeringsprojekt. 
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• DS har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 

o Samarbejde med nye elitekommuner udover dialog med Skive Kommune 
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden;  
o EM 10 dans - Errol Williamson/Ami Williamson. Målsætning nr. 3, acceptabelt nr. 6 
o VM 10 dans - Errol Williamson/Ami Williamson. Målsætning nr. 6, acceptabet nr. 8 
o EM Amatør Latin - Malthe Brinch Rohde/Sandra Sørensen. Målsætning nr. 6, 

acceptabelt nr. 8 
o VM Amatør Latin - Malthe Brinch Rohde/Sandra Sørensen. Målsætning nr. 6, 

acceptabelt nr. 8 
• De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål er; 

o Kulturudviklingen med fokus på trivsel og miljø 
o Udvikling af elitetrænernetværk 
o Implementering af ATK og ernæringsstrategien 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Elite-atleter: 8 atleter 
Bruttogruppeatleter: 18 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DS i 2018: Kr. 3.539.456  
• DS’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 1.277.789 
• Elitebudgettet for 2019 udgør i alt kr. 2.314.390 
• DSs andel i elitebudgettet udgør kr. 1.058.390 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.256.000 
• 44 % af DS’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 

 
7. Indstilling 

• Det indstilles at DS bevilges i alt kr. 1.256.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 
• kr. 1.256.000 til det fælles elitebudget 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 5.000 til: 
o Facilitetsleje til træning i Aarhus 

 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager Forbundet kr. 1.261.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
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8. Forbundets kommentarer 
DS har ikke yderligere kommentarer. 
Vi glæder os til fortsat samarbejde. 
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Dansk Atletik Forbund (DAF) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DAF er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet er forankret i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DAF modtog i 2019 samlet støtte på kr. 3.497.642 
• kr. 2.000.000 til elitebudgettet  
• kr. 1.409.000 fra Salling Fondene donationen 

- kr. 405.000 fra Salling Fondene donationen til ekstra midler til OL kampagne. 
- Elitechef ansættelse: kr. 500.000 
- Internationalt trænernetværk og udvikling: kr. 200.000 
- Direkte individuel økonomisk støtte: kr. 304.000 

 
• Team Danmark finansierede der ud over kr. 88.642 til; 

- Kr. 88.642 leje af Marselisborg hallen, Århus Stadion og foyeren i Ceres arena. 
• DAF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 390 timer.  
• Derudover har DAF modtaget kr. 258.000 fra Kirkbi donationen 

- 258.000 i direkte økonomisk støtte.  
 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DAF har i 2019 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål. 

 
• DAF har i 2019 opfyldt alle af de acceptable målsætninger:  

o VM 2019 acceptabel målsætning blev opfyldt via 7. plads til Anna Emilie Møller og 
13. plads til 4x100 meter kvinder. 

o EM inde 2019 acceptabel målsætning blev opfyldt med 5. plads til Andreas Bube. 
 

Team Danmarks samlede vurdering 
DAF har haft en ok 2019 sæson, hvor DAF opfylder alle de acceptable krav herunder med 7. plads 
til VM. Der er fortsat grund til at forsætte samarbejdet med DAF i 2020. 

 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019. 

• DAF har i særlig grad lykkedes med: 
o Elitestrategi 2024, da der foreligger skitse til den fremtidige elitestrategi, der skal 

endeligt færdiggøres i første halvdel af 2020 
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o High Performance program, da arbejdet med udviklingen følger planen og forventes 
færdigt i 2020 

o Internationalt samarbejde, da handlingerne er igangsat og DAF har i 2019-sæsonen 
blandt andet igangsat flere netværksskabende aktiviteter 

• DAF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Kortlægning af skader, da det på baggrund af arbejdet har vist sig ikke at være 

muligt at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til en sådan databaseret kortlægning 
 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

o OL 2020: Resultatmål 1 top 5 placering; acceptabelt mål 1 top 8 placering  
o EM 2020: Resultatmål 1 top 3 placering og 1 top 8 placering; acceptabelt mål 2 top 8 

placeringer 

De vigtigste udviklingsmål i 2020 til at understøtte de sportslige resultatmål er: 
o Elitestrategi 2024. Elitestrategien skal færdiggøres i 2020 
o Internationalt samarbejde. DAF skal forsætte dette arbejde og skabe sig et endnu 

større netværk 
o High performance program. Programmet skal ligge endeligt færdigt i løbet af 2020 
o Optimering af satsning på 4x100 meter kvinder. DAF vil satse både målrettet og 

bredere på stafet i de kommende år. Sportsligt er målsætningen top 8 til EM i 2020 
 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 2 atleter - (Sara Slott Petersen og Anna-Emilie Møller) 
Elite-atleter: 13 atleter 
Bruttogruppeatleter: 9 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DAF i 2018; Kr. 43.162.583 (uden Royal Run: kr. 22.702.063)  
• DAF’s egenkapital pr. 31/12 2018; kr. 1.194.173 
• Elitebudgettet inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 6.101.000 
• DAF’s andel i elitebudgettet udgør kr. 3.165.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

2.000.000 
• 13% af DAF’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DAF modtaget kr. 184.000 fra Kirkbi donationen: 

o Kr. 184.000 i direkte individuel økonomisk støtte 
• Derudover har DAF modtaget kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt;  

 
7. Indstilling  

• Det indstilles at DAF bevilges I alt kr. 2.000.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 2.000.000 til elitebudgettet 
• DAF er desuden blevet bevilget flerårige bevillinger fra Salling Fondene på kr. 936.000 til: 

- Kr. 500.000 til elitechef 
- Kr. 200.000 til internationalt trænernetværk og udvikling 
- Kr. 236.000 til direkte individuel økonomisk støtte 
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- Øvrig støtte; 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 90.000 til facilitetsleje. 
 

- Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 

I alt modtager DAF kr. 3.026.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 
1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Derudover modtager DAF kr. 184.000 fra Kirkbi donationen; 
- Kr. 184.000 i direkte individuel økonomisk støtte 

 
• Derudover modtager DAF kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 

 
- I alt modtager DAF således kr. 3.210.000 til ovennævnte støtte periode  
 
 
8. Forbundets kommentarer 
Dansk Atletik har løbende været i god dialog og samarbejde med Team Danmarks administration 
omkring vores fælles masterplan. Denne indstilling for 2020 afspejler ganske fint de aftaler og 
rammer, som vi har drøftet undervejs i processen. 
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Dansk Automobil Sports Union (DASU) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

•  DASU er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet er forankret i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte 
• DASU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 900.000 
• kr. 800.000 til elitebudgettet  
• kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen 

- 100.000 til Racing for Denmark 
• DASU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 20 timer.  
• Derudover har DASU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DASU har i 2019 opfyldt 3 de 5 sportslige resultatmål.  

o Endurance incl. Lemans, resultatmål opfyldt top 3 i mesterskab (Michael 
Christensen verdensmester og Jan Magnussen nr. 3 i mesterskab) 

o Frederik Vesti opfylder resultatmål med 1. plads i mesterskab i formel 3 
regional championship. 

o Christian Rasmussen opfylder målsætning med P3 i US F2000 mesterskab. 
 

• DASU har ikke opfyldt de resterende acceptable målsætninger for 2019.  
o Kevin Magnussen opfylder ikke det acceptable resultatmål med nuværende placering 

som nummer 16 i mesterskabet. Der resterer dog stadig 2 runder i 2019  
o Christian Lundgaard opfylder ikke den acceptable målsætning med en 6. plads i FIA 

formel 3 mesterskabet 
o Nicolai Kjærgaard opfylder ikke den acceptable målsætning med en placering som 

nr. 6 i formula European 
 

Team Danmarks samlede vurdering 
Selvom Kevin Magnussen og Christian Lundgaard har haft en resultatmæssig dårligere sæson, så 
har DASU generelt oplevet en rigtig god sæson, hvor Michael Christensens FIA verdensmesterskab 
især skal bemærkes. Der er derfor forsat baggrund for samarbejde i det kommende år. 

 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019. 
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• DASU er i særlig grad lykkedes med:  
o Videreudvikling af Racing for Denmark, da møder er blevet afholdt og udkast til ny 

model er blevet udviklet 
o Revision elitekoncept Niveau 3, da DASU har gennemført høringsrunde og 

udarbejdet nyt elitekoncept. 
• DASU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 

o Udarbejdelse af kontraktmanual for aktive, da DASU har erfaret, at der er tale om en 
meget kompleks problemstilling, som et specialforbund skal afholde sig fra.  

o Udarbejde ny model for samarbejde med udbydere af simulatorkørsel, da mange af 
de professionelle teams i dag har egne simulatorer. Der arbejdes dog stadig på en 
løsning.  

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

• Formel 1: Resultat målsætning: Top-7 placering VM mesterskab (Kevin Magnussen) 
Acceptabelt: top 8 placering VM mesterskab.  

• Endurance: Resultat målsætning: Top 3 WEC mesterskab (Marco Sørensen, Nicki Thiim, 
Michael Christensen). Acceptabelt: top 5 i mesterskab. 

• Jan Magnussen: Da Jan Magnussen ikke forsætter på samme hold i 2020, kan der endnu 
ikke opstilles målsætning for 2020 før hans sæson er planlagt.   

• Formel 2 og 3 resultatmålsætning: Top 3-placering mesterskab (Christian Lundgaard + 
Frederik Vesti). Acceptabelt: top 5 placering mesterskab.  

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 til at understøtte de sportslige resultatmål er;  

• Implementering af nyt koncept. Det nye niveau 3 talentkoncept skal implementeres i 2020. 
• Uddannelsestilbud aktive - etablering af mentorordning. Der etableres en mentorgruppe 

tilknyttet på ad'hoc basis, hvor der tilbydes råd og vejledning til særligt talentfulde atleter. 
• Videreudvikling af Racing for Denmark 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 5 atleter (Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Michael Christensen, 
Marco Sørensen og Nicki Thiim) 
Elite-atleter: 10 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 11 atleter  

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DASU i 2018 (5 kvartaler grundet omlægning af regnskabsår) kr. 11.516.000  
• DASU egenkapital pr. 31/12 2018; kr. 2.800.000. 
• Elitebudgettet incl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 1.600.000 
• DASU andel i elitebudgettet udgør kr. 800.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 800.000 
• 10% af DASU’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
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• Derudover har DASU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen; 
• Derudover har DASU modtaget kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt;  

 
7. Indstilling  

• Det indstilles at DASU bevilges I alt kr. 800.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 800.000 til elitebudgettet 
• kr. 0,- fra Salling Fondene donationen 
• DASU er desuden blevet bevilget flerårige bevillinger fra Salling Fondene på  kr. 0,-  

 
 

- Øvrig støtte; 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 0,-  

 
- Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager Forbundet kr. 800.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager DASU kr. 0,- fra Kirkbi donationen; 
 

• Der ud over modtager DASU kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 
 

- I alt modtager DASU således kr. 800.000 til ovennævnte støtte periode  
 
8. Forbundets kommentarer 
 
DASU har ingen bemærkninger til indstillingen, men vil gerne tilføje følgende uddybning til 
evaluering af årets resultatmålsætning: 

• Kevin Magnussen har været chanceløs da årets Haas-model er en fejlkonstruktion. På 
positiv siden har han domineret sin holdkammerat og besejret denne klart både i 
kvalifikation og løb, en meget vigtig ting. 

• Christian Lundgaard manglede et enkelt point i at indfri målsætning, men han vandt en 
afdeling og besatte andenpladsen i en anden i F3. På positiv siden er han fortsat Renaults 
højest rangerende junior, hvilket afspejles af hans to Formel 1-test. Han debuterer i Formel 2 
i Abu Dhabi 30 nov. – 1. dec., og var sidste weekend på podiet i det uofficielle 
verdensmesterskab for Formel 3, FIA F3 World Cup. 
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Dansk Boldspil Union (DBU) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
 

1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DBU er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres i en 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan  
• Der er udarbejdet særskilt aftale vedrørende TV rettigheder og provenu mellem DBU og 

Team Danmark. Denne aftale er løbende fra 1. maj 2018 til 31. december 2020 
 

2. Sidste periodes støtte; 
• DBU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 9.000.000 til elitebudgettet 
• Der blev ligeledes givet 75.000 kr. i facilitetsstøtte i 2019 
• DBU fik i 2019 via masterplanen bevilliget ekspert support svarende til ca. 450 timer 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

• DBU har opfyldt 1 af de 5 sportslige resultatmål for 2019 mens de øvrige 4 er inden 
for de acceptable mål med følgende resultater; 

o U21 herrer Kval. OL via EM (top 4) – ikke opnået. Resultat - nr. 5 (acceptabelt mål 
opnået) 

o U19 kvinder kval. EM 2019 – ikke opnået. Resultat – kval. til eliteround (acceptabelt mål 
opnået) 

o U19 herrer kval. EM – ikke opnået. Resultat – kval. til eliteround (acceptabelt mål opnået) 
o U17 kvinder kval. EM – resultatmål opnået 
o U17 herrer kval. EM – ikke opnået. Resultat – kval. til eliteround (acceptabelt mål opnået) 

 
Team Danmarks samlede vurdering af DBU’s resultatmål 2019 er at resultaterne er indenfor 
rammerne af det aftalte og ikke giver anledning til yderligere kommentarer 
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2019. 
• DBU har ikke lykkedes med gennemførelsen af den ny analytiker uddannelse pga 

for få tilmeldte fra klubberne 
• Integrering af sportspsykolog på U/holdene er succesfuldt. DBU har taget initiativ 

til at følge den særligt talentfulde U16 trup videre til U17 
• Ligeledes er der kommet yderligere styr på den fysiske udvikling af spillerne (på 

kvindesiden) efter TD’s ansættelse af Christina Ørntoft 
• A+ er blevet afsluttet og DBU er i gang med at evaluere forløbet og sætte det i 

forhold til transition og licenssystemet generelt fra 2020  
 

4. Resumé af vigtigste resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020: 
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Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden;  
o Kvinde A EM 2021; Mål videre fra gruppespil – acceptabel  kvalifikation 
o Herrer U21 EM 2021; Mål direkte kvalifikation – acceptabelt kval. via play-off 
o Herrer U19 EM; Mål kvalifikation – acceptabelt kval. til eliteround 
o Herrer U17 EM; Mål top 4 – acceptabelt er kvalifikation 
o Kvinder U19 Mål; EM Kvalifikation – acceptabelt kval. til eliteround 
o Kvinder U17 Mål; EM Kvalifikation – acceptabelt kval. til eliteround 

Der er opstillet følgende overordnede resultatmål for hele samarbejdsperioden; 
o A landshold kvinder – direkte kvalifikation til EM 2021 
o A landshold herrer – direkte kvalifikation til EM 2020 
o U21 herrer – kvalifikation til OL i Tokyo via top 4 ved EM 2019 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 til at understøtte de sportslige resultatmål er;  

• Igangsættelse af den udviklede analyseuddannelse 
• Udvikling af fælles ”vej” for fysisk træning med sparring om relevante metoder og 

muligheder herunder inddragelse af relevante klubber 
• Evaluering og beslutning af testrelevans og protokol for fremtidens test på kvindesiden 
• Fortsat fokus på pigetræning og samarbejde med kommuner og relevante klubber 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: Ingen 
Elite-atleter: Kvinde A-landsholdet og Herre U/21 landshold 
Bruttogruppe-atleter: Ungdomslandsholdene  
 

6. Økonomi  
• DBU’s omsætning var i 2018 på ca. kr. 200 mio.  
• DBU’s egenkapital pr 31.12. 2018 var på 130 mio. kr.  
• Det fælles elitebudget for 2020 er på i alt ca. kr. 52.000.000 
• DBU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 43.000.000 og Team Danmarks andel 

udgør kr. 9.000.000 
• Ca. 20 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark 
 

7. Indstilling 
• Det indstilles at DBU bevilges i alt kr. 9.000.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 

til elitebudgettet 
 

- Øvrig støtte; 
• Team Danmark finansierer derudover kr. 75.000 i til facilitetsleje (baneleje) 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager DBU kr. 9.075.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden  
 

8. Forbundets kommentarer 
DBU har ingen yderligere kommentarer til indstilling. 
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Bordtennis Danmark (BTDK) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• BTDK er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet er forankret i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• BTDK modtog i 2019 samlet støtte på kr. 675.000 
• kr. 505.000 til elitebudgettet 
• kr. 170.000 fra Salling Fondene donationen 

- Øgede turneringsudgifter 2019: kr. 120.000 
- Dartfish medrejsende ekspert: kr. 10.000 
- Ekstra træner til trænings setup for Jonathan Groth: 40.000 

• Team Danmark finansierede der ud over kr. 65.000 til; 
- kr. 65.000 i tilskud til halleje af bordtennishal i Idrættens hus. 

 
• BTDK fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 144 timer.  
• Derudover har BTDK modtaget kr. 170.000 fra Kirkbi donationen 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• BTDK har i 2019 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål 

 
• BTDK har i 2019 opfyldt ingen af de acceptable målsætninger:  

o Ved VM individuelt – er det acceptable mål på top 8 ikke opfyldt (resultat top 32) 
o VM double  - er det acceptable mål på kvartfinale ikke opfyldt (resultat top 16) 
o EM hold – er det acceptable mål på top 8 ikke opfyldt (resultat top 16) 
o platinum og world tour – er det acceptable mål med bedste resultat på top 8 ikke 

opfyldt (resultat top 16) 
o renset verdensrangliste – er det acceptable mål på top 10 ikke opfyldt (resultat nr. 

13) 
 

Team Danmarks samlede vurdering 
BTDK mangler opfyldelse af de acceptable mål i 2019. BTDK opnåede dog godt resultat til 
European games (2. plads single og 4. plads hold), hvor turneringen havde meget højt niveau. 
BTDK vurderes stadig at have internationalt potentiale og derfor er der baggrund for fortsat 
samarbejde. 
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- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019.  

• BTDK har i særlig grad lykkedes med: 
o Kompetenceudviklingsplan for landstræner, da landstræner deltager på Team 

Danmark landstræneruddannelsen, og der er afsat midler til hans efteruddannelse. 
o At skabe bedre materialemæssige forudsætninger, da der nu er igangsat projekt i 

samarbejde med DTU med henblik på at få en bedre forståelse af belægninger.  
o Forbedre rammerne i hallen for at kunne rumme nuværende og kommende spillere, 

da Hallen nu er blevet istandsat, herunder med nye billeder og Team Danmark logo.   
• BTDK har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 

o BTDK har kun delvist lykkedes med at øge andelen af danske trænere med 
træneruddannelsen på plads. 
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

o EM single herrer: resultatmål medalje, acceptabelt top 8 
o  Jonathan Groth – Patrick Franziska, EM double: Resultatmål medalje, acceptabelt 

mål medalje 
o Single herrer, 6 platinum og 1 world tour, bedste placering: resultatmål top 4, 

acceptabelt mål top 8  
o Single herrer, bedste placering på renset verdens rangliste (2 pr land) i løbet af 2020: 

resultatmål top 8, acceptabelt mål top 10. 
o OL, single/hold herrer: resultatmål top 8, acceptabelt top 16. 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 til at understøtte de sportslige resultatmål er:  

o Forbedre materiale/belægninger, forsætte projektet med undersøgelsen af 
belægninger med henblik på at udvikle nyt og bedre materiale.  

o Spilleraftaler med landsholdsspillerne, BTDK vil arbejde på at sikre, at spillerne bl.a. 
er forpligtet til at stille op for forbundet i forbindelse med eks. sponsorarrangementer 

o Trivsel, BTDK vil arbejde på at tage de nødvendige forholdsregler og dermed sikre, 
at atleterne, som de arbejder med trives som helhed. 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 2 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 3 atleter  

 
6. Økonomi 

• Omsætning i BTDK i 2018; Kr. 5.596.870  
• BTDK egenkapital pr. 31/12 2018: kr. 2.457.522 heraf er kr. 1.062.432 reserveret til 

uddeling af legater efter en arv og andre hensættelser 
• Elitebudgettet inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 1.294.847 
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• BTDK andel i elitebudgettet udgør kr. 739.847 og Team Danmarks andel udgør kr. 505.000 
• BTDK’s samlede budget for 2020 er endnu ikke kendt, da der starter ny direktør pr. 1. 

november, hvorfor det ikke kan angives, hvor stor en forventet del af BTDK’s budget, der 
bruges på elitebudgettet i 2020. 

• Derudover har BTDK modtaget kr. 170.000 fra Kirkbi donationen; 
• Derudover har BTDK kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt;  

 
7. Indstilling  

• Det indstilles at BTDK bevilges I alt kr. 505.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 505.000 til elitebudgettet. 
• kr. 0,- fra Salling Fondene donationen; 

 
• BTDK er desuden blevet bevilget flerårige bevillinger fra Salling Fondene på kr. 50.000 til: 

- Dartfish medrejsende ekspert  kr. 10.000 
- Ekstra træner til trænings setup for Jonathan Groth kr. 40.000 

 
- Øvrig støtte; 

- Team Danmark financierer der ud over kr. 65.000 til Team Danmark tilskud til leje 
af bordtennis hal i idrættens hus. 

 
- Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager Forbundet kr. 619.353 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager BTDK kr. 170.000 fra Kirkbi donationen; 
- Midlertidig opnormering af landstræner + assisterende træner kr. 170.000 

 
• Der ud over modtager BTDK kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 

 
- I alt modtager BTDK således kr. 789.353 til ovennævnte støtte periode. 
  
 
8. Forbundets kommentarer 
 
BTDK har ingen yderligere kommentarer til indstillingen. 
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Dansk Golf Union (DGU) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DSkyU er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020  
• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DGU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 2.850.000 
• kr. 2.350.000 til elitebudgettet 
• kr. 500.000 fra Salling Fondene donationen 

- Ekstra landstræner tilstedeværelse: kr. 250.000 
- Øget indsats i sportspsykologi: kr. 250.000 

 
• Team Danmark finansierede der ud over kr. 0,-  
• DGU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 0 timer.  
• Derudover har DGU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DGU har i 2019 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål. 

 
• DGU har i 2019 opfyldt alle de acceptable målsætninger;  

o DGU opfylder det acceptable mål om top 8 placering ved Major/WGC via 4. plads 
til Lucas Bjerregaard til Dell Tech Matchplay, WGC. 

o DGU opfylder det acceptable mål om top 8 placering ved Amatør herrer/damer EM 
via 4. plads til herrehold, 5. plads til Karen Fredgaard og 8. plads til damehold.  

 
Team Danmarks samlede vurdering; 
DGU har haft en ok sæson i forhold til de opstillede målsætninger. DGU har desuden haft en del 
top-2-placeringer på Europa touren og LPGA touren. En positiv udvikling er, at de kvindelige proer 
på LPGA begge har haft en 2. plads. Det vurderes, at der fortsat er baggrund for samarbejde.  
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019. 

• DGU har i særlig grad lykkedes med:  
o Sportspsykologisk konsulent, da sportspsykologisk konsulent Jakob Hansen er 

kommet godt i gang med samarbejdet med spillerne og landstrænerne. 
o Ny pigelandstræner, da den nye træner Anders Danielsen er blevet ansat og er 

kommet godt i gang med arbejdet.  
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o Landsholdskoncept, da der er lagt en plan for konceptdage til udvikling af 
landsholdskonceptet, der forventes færdigt med udgangen af 2019.  
 

• DGU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Sparring mellem landstrænerne. DGU har i stedet valgt at arbejde med sparring ved 

at tage spillercases op på team møder i samarbejde med sportspsykologisk konsulent. 
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

o Damer og Herrer professionelle - Major/WGC golf mesterskab - Målsætning: Top 3 
- Acceptabelt Top 8 

o Amatør damer og herrer EM individuel og hold - Resultatmålsætning medalje - 
Acceptabelt Top 8 

o Amatør damer og herrer VM hold - Resultatmålsætning medalje - Acceptabelt Top 8 
o OL 2020: professionelle damer og herrer: resultatmålsætning medalje – acceptabelt 

top 12 
 

De vigtigste udviklingsmål i 2020 til at understøtte de sportslige resultatmål er: 
o Trivsel. DGU vil øge fokus på trivsel bl.a. gennem øget tilstedeværelse fra 

elitestaben, fokus på det sociale mellem atleter, dialog mellem trænere og atleter 
o Implementering af landsholdskoncept. Beskrivelse af landsholdskonceptet 

færdiggøres ultimo 2019 og skal implementeres i det daglige arbejde. 
o Sportspsykologisk konsulent. Forsat fokus på det sportspsykologiske arbejde med 

ekstern konsulent Jakob Hansen.  
 

5. Atlet-indplaceringer 
Verdensklasse-atleter: 1 atlet (Lucas Bjerregaard) 
Elite-atleter: 17 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 38 atleter  

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DGU i 2018; Kr. 45.010.000  
• DGU’s egenkapital pr. 31/12 2018; kr. 9.906.000 
• Elitebudgettet inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 8.870.000 
• DGU’s andel i elitebudgettet udgør kr. 6.020.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

2.350.000 
• 18% af DGU’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DGU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen; 
• Derudover har DGU modtaget kr. 100.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og 

eliteidræt.  
 

7. Indstilling  
• Det indstilles at DGU’s bevilges I alt kr. 2.350.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 2.350.000 til elitebudgettet 
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• kr. 0,- fra Salling Fondene donationen; 
 

• DGU er desuden blevet bevilget flerårige bevillinger fra Salling Fondene på kr. 500.000 til; 
- Ekstra landstræner tilstedeværelse: kr. 250.000 
- Øget indsats i sports psykologi: kr. 250.000 

 
- Øvrig støtte; 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 0,-  
 
- Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager Forbundet kr. 2.850.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Derudover modtager DGU kr. 0,- fra Kirkbi donationen; 
 

• Derudover modtager DGU kr. 100.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt: 
- Thomas Bjørn OL-forberedelse og deltagelse.  

 
- I alt modtager DGU således kr. 2.950.000 til ovennævnte støtte periode  
 
 
8. Forbundets kommentarer 
Danmark er en lille nation både i samlet antal og i forhold til antal golfspillere, men alligevel er vi i 
top 3 på VR for både herrer og damer, hvis man dividerer befolkningernes størrelse med antal 
golfspillere i top 100.   
 
Vi arbejder med ”det lange seje træk” for at udvikle grundlæggende færdigheder for at hæve 
bundniveauet for samtlige spillere, der strækker sig fra de yngste 15 årige amatører på 
juniorlandsholdet til vores topspillere i ProTeamet. I alt er der ca. 55 spillere i vores primære 
trupper. 
 
Vi er meget positive over, at der ikke sker en yderligere reduktion i ”grundstøtten”, samt at der er 
gode muligheder via tildelingerne fra Salling Fondene og Fonden til støtte for dansk bredde- og 
eliteidræt. Vi bemærker, at DGUs egenfinansiering af det fælles elitebudget, når tildelingerne fra 
Fondene regnes med, fortsat er relativ høj med 67%. 
 
2019 har resultatmæssigt ikke haft samme ekstremer som 2018, men der har været mange 
højdepunkter. 
 
På European Tour opnår Joachim B Hansen en 2. plads i Open de France og kvalificerer sig til 
europatourens afsluttende finaleturnering, hvor kun de 50 bedste kommer med. Han er 3. bedste 
dansker på VR (nr. 148 d. 19/11 efter Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen) og ser ud til at være 
”Dark Horse” til mulig OL 2020 kvalifikation (to bedste danskere på VR per 23. juni). Derudover 
opnåede Nicolai Højgaard en 2. plads i KLM Open. 
 



Bestyrelsesmøde den 11.12.2019    
Sportsmanager: Gregers Lehrmann Bruun 

4 
 

Både Nicole B Larsen og Nanna K Madsen opnåede 2. pladser i hhv. CP Womens Open og Indi 
Women In Tech Championship på LPGA touren. Begge er nu atter I top 100 på VR.  
 
På den netop overståede Tour-kvalifikation til opnåede Benjamin Poke og Rasmus Højgaard at få 
adgang til European Tour i den kommende sæson. Benjamin bliver den første danske vinder af 
kvalifikationen og Rasmus opnår, med en 5. plads og hans 18 år, at blive den yngste danske 
europatourspiller. Det lykkedes ikke for tvillingebror Nicolai, der må tage til takke med endnu en 
sæson på Challenge touren – evt. kombineret med deltagelse via wildcards på European Tour. 
 
I alt er der 12 danskere på professionelle World Tours i den kommende sæson.    
 
Vi vil gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med sportsmanager, Gregers Lehrmann 
Bruun og vi ser frem til et frugtbart samarbejde i det kommende år.  
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Parasport Danmark (PD) 
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• PD er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 i 
disciplinerne para-dressur, para-atletik, para-bordtennis, para-svømning, para-taekwondo, 
para-badminton og kørestolsrugby 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan. 

 
2. Sidste periodes støtte 

• PD modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.500.000: 
• Kr. 1.500.000 til elitebudgettet 

 
• PD fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 312 timer.  

 
• Derudover har PD modtaget kr. 480.000 fra Kirkbi donationen – der formidles via DIF - til: 

- Trænerløn i dressur og svømning kr. 240.000 
- Træningssamlinger i atletik og svømning kr. 190.000 
- Konkurrencedeltagelse i taekwondo kr. 50.000 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• PD har i 2019 opfyldt 3 ud af de 6 sportslige resultatmål ved følgende præstationer; 

o Bronzemedalje ved VM i taekwondo  
o Bronzemedalje ved VM i badminton 
o 3 medaljer (guld, sølv og bronze) ved EM i bordtennis 

 
• PD har i 2019 opfyldt 2 ud af de 6 acceptable resultatmål ved følgende præstationer 

o 3 medaljer (2 guld, 1 bronze) ved EM i dressur 
o 2 4. pladser til VM i svømning 
o 2 medaljer (guld og sølv) til VM i atletik 

 
• PD har udover definerede resultatmål i masterplanen 2019 præsteret følgende; 

o Sølvmedalje til EM i kørestolsrugby 
 

Team Danmarks samlede vurdering; 
Støtteniveauet kombineret med målopfyldelsesgraden af sportslige resultatmål i 2019, gør en høj 
grad af opfyldelse af sportslige resultatmål i 2020 realistisk.  
På baggrund af disciplinanalysens konklusioner indgår kørestolsrugby som ny disciplin i det fælles 
elitearbejde fra 2020. 
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019. 
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• PD har i særlig grad lykkedes med;   
o At sikre heste af høj kvalitet til de bedste ryttere i dressur 
o Optimering af den daglige træning i taekwondo og badminton  
o Styrkelse af træningsmiljøet i atletik gennem fælles træningssamlinger med DAF 
o Styrkelse af talentarbejdet i dressur og bordtennis gennem et større sportsligt 

program for talentholdene 
o Udvikling af forbundets eliteorganisation gennem strukturelle ændringer og 

kompetenceudvikling 
 

• PD har kun delvist igangsat følgende udviklingsmål 
o Talentindsatser i atletik og svømning 

 
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden; 

o Dressur – PL 2020 målsætning: 3 medaljer – acceptabelt: 1 medalje 
o Atletik – PL 2020 målsætning: 2 medaljer – acceptabelt: 1 medalje  
o Svømning – PL 2020 målsætning: 1 medalje– acceptabelt: 1 medalje 
o Bordtennis – PL 2020 målsætning: 1 guldmedaljer– acceptabelt: 1 medalje 
o Taekwondo – PL 2020 målsætning: 1 guldmedalje – acceptabelt: 1 medalje 
o Badminton – PL 2020 målsætning: 1 medalje – acceptabelt: 1 medalje 
o Kørestolsrugby – PL 2020 målsætning: top-4 – acceptabelt: top-6 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 
sigt er;  

o Optimering af den daglige træning i atletik, taekwondo og badminton 
o Udvikling af testbatteri i dressur og atletik med henblik på at styrke den fysiske og 

skadesforebyggende træning 
o Sportspsykologiske indsatser i kørestolsrugby  
o Udarbejdelse og implementering af ernæringspolitik  
o Indsatser målrettet atleternes karrierestop 
o Præstationsoptimerende indsatser i relation til varmehåndtering og tidsforskel 

målrettet PL 2020 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasseatleter: Stinna Tange Kaastrup, Tobias Thorning Jørgensen, Susanne Sunesen, 
Peter Rosenmeier, Sophie Walløe, Lisa Gjessing, Daniel Wagner og Cathrine Rosengren  

Eliteatleter: 20 atleter 

Bruttogruppeatleter: 12 atleter 
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6. Økonomi 
• Omsætning i PD i 2018: Kr. 29.954.000 
• PD’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 3.886.000 
• Elitebudget for 2020 udgør i alt kr. 3.578.000 
• PD’s andel i elitebudgettet udgør kr. 2.078.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.500.000. 
• Ca. 12% af PD’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har PD modtaget kr. 480.000 fra Kirkbi donationen der formidles via DIF 
• Derudover har PD modtaget kr. 25.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt;  

 
 

7. Indstilling  
• Det indstilles at PD bevilges I alt kr. 1.500.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• Kr. 1.500.000 til elitebudgettet 

 
- Øvrig støtte; 

• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 

I alt modtager PD kr. 1.500.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 1. 
januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager PD kr. 480.000 fra Kirkbi donationen der formidles via DIF - til; 
o Landstrænerløn i dressur: kr. 140.000  
o Landstrænerløn i svømning: kr. 100.000  
o Træningslejr i atletik: kr. 110.000  
o Træningslejr i svømning: kr. 80.000  
o Konkurrencedeltagelse i taekwondo: kr. 50.000  
 

• Der ud over modtager PD kr. 25.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 
o PL forberedelse i håndcykling 

 
- I alt modtager PD således kr. 2.005.000 til ovennævnte støtteperiode  
 
 
8. Forbundets kommentarer 

Parasport Danmark har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til indstillingen. 
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Dansk Ride Forbund (DRF) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DRF er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 i dressur. 
• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 

udarbejdede masterplan 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DRF modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.289.000 
• kr. 1.167.000 til elitebudgettet 
• kr. 122.000 fra Salling Fondene donationen 

- Perspektivgruppe projekt, kr. 122.000 
• DRF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 63 timer  
• Derudover har DRF modtaget kr. 432.000 fra Kirkbi donationen 

- Direkte støtte kr. 192.000 
- Personlig træning af Catherine Dufour kr. 240.000 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

• DRF har i 2019 opfyldt 1 af de 2 sportslige resultatmål og 1 af de 2 acceptable 
målsætninger; 

o EM individuelt, 1 medalje og 1 top 8 – opnået bronze Grand Prix Special, nr. 4 og 
nr. 7 i Freestyle, samt nr. 10 i Grand Prix Speciale (resultatmål opnået) 

o EM hold, top 3 – ikke opnået nr. 5 (acceptabel mål opnået)    

Team Danmarks samlede vurdering 
DRF har realistisk mulighed for medalje til OL 2020. DRF leverer resultater på højt sportsligt 
niveau for såvel team som på individuelt plan. 
 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2019 

• Dansk Ride Forbund har i særlig grad lykkedes med: 
o Det sportspsykologisk set-up for ungdomsryttere 
o Forbedring af atletens fysiske færdigheder 

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden; 
o OL i hold dressur - Målsætning top 3, acceptabelt top 7 
o OL individuel dressur - Målsætning 1 rytter i top 5 og 1 rytter i top 10, acceptabelt 1 

rytter i top 6 og 1 rytter i top 15 
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• De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål er;  
o Ny elitestruktur med afledte opgaver 
o Fokus på rytterens ´omverden´ (daglige trænere, forældre mv.)  
o Fokus på OL holdets forudsætning for at præstere til OL 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: Catherine Dufour og Daniel Bachmann Andersen 
Elite-atleter: 3 atleter 
Bruttogruppeatleter: 3 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DRF i 2018: Kr. 24.870.000 
• DRF’s egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 1.628.000 
• Elitebudgettet incl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 3.810.500 
• DRF’s andel i elitebudgettet udgør kr. 2.292.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.396.500 
• 13,96 % af DRF’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover modtager DRF kr. 200.000 fra Kirkbi donationen til direkte støtte og kr. 240.000 

til personlig træning 
• Derudover modtager DRF kr. 150.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt  

 

7. Indstilling 
• Det indstilles at DRF bevilges i alt kr. 1.396.500 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 1.396.500 til elitebudgettet 
• DRF er desuden tidligere bevilget kr. 122.000 fra Salling Fondene donationen til: 

o Perspektivgruppe projekt, kr. 122.000  
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019. 

 
• - I alt modtager Forbundet kr. 1.518.500 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 

støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. 
 

• Derudover modtager DRF kr. 440.000 fra Kirkbi donationen: 
o Direkte støtte kr. 200.000 
o Personlig træning af Catherine Dufour kr. 240.000 

• Derudover modtager DRF kr.150.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt: 
o Træningslejr frem mod Ol i Tokyo 

 
- I alt modtager DRF således kr. 2.108.500 

 
8. Forbundets kommentarer 

Ingen yderligere kommentarer. 
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Dansk Skytte Union (DSkyU) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DSkyU er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet er forankret i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte 
• DSkyU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 2.136.000 
• kr. 1.750.000 til elitebudgettet 
• kr. 386.000 fra Salling Fondene donationen 

- Kr. 240.000 til øgede udgifter til World cups grundet OL kvalifikation i 2019 
- Kr. 40.000 til international træningslejr i Bologna inden EM 2019 
- Kr. 55.000 til udvikling og indkøb af skeet ammunition i højere kvalitet til Jesper 

Hansen 
- Kr. 51.000 til ammunitionsstøtte til Jesper Hansen og Stine Nielsen 

 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 50.064 til: 

- 50.064 til facilitetsleje  
• DSkyU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 391 timer.  
• Derudover har DSkyU modtaget kr. 792.000 fra Kirkbi donationen 

- Kr. 312.000 midlertidig ekstra ansættelse af disciplintrænere i Skeet og Riffel 
- Kr. 480.000 I direkte individuel økonomisk støtte 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DSkyU har i 2019 opfyldt 1 af de 4 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o EM Skeet hold og EM Riffel 50 meter 3x40 skud opfylder resultatmålet på 1 top 5 
(resultat skeet nr. 4 og riffel nr. 5) 

• DSkyU har i 2019 opfyldt resten af de acceptable målsætninger;  
o EM 10 meter individuel er det acceptable mål om 1 top 8 opfyldt med 5. plads 
o EM 10 meter hold er det acceptable mål om 1 top 10 opfyldt med 9. plads 
o EM skeet og riffel individuel er det acceptable mål om 1 top 8 opfyldt med en 6. 

plads. 

 
Team Danmarks samlede vurdering; 
DSkyU har oplevet en OK resultatmæssig sæson. Team Danmark vurderer, at selvom de kun opnår 
et af de opstillede resultatmål, så opfylder de resten af de acceptable, og DSkyU har derfor stadig 
højt internationalt potentiale.  
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- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• DSkyU har i særlig grad lykkedes med  
o Mere tid for træner til træning med atleterne og mere tid til sportschefen til strategisk 

arbejde, da der har været nye ansættelser i DSkyU, som har frigivet tid fra 
landstræner og sportschef. 

o At øge skytteatleternes fysiske niveau, da DSkyU har lykkedes med at igangsætte en 
god model for den fysiske træning.   

o Samarbejde med Herning elitekommune, da der nu er fundet en model der løser 
udfordringen med støtte til atleter fra andre kommuner.  
 

• DSkyU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 
o Testbane for teknisk udvikling i riffel og pistol, da projektet ikke er blevet prioriteret 

i 2019 grundet manglende tid hos de involverede parter.  
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden  

o OL Tokyo skeet og riffel: resultatmål 1 medalje, acceptabelt 1 top 8 
o EM 10m riffel individuel: resultatmål 1 medalje, acceptabelt 1 top 8 
o EM 10m riffel hold: resultatmål 1 medalje, acceptabelt 1 top 10 
o EM Skeet: resultatmål 1 medalje, acceptabelt 1 top 10 
o EM skeet hold: resultatmål 1 medalje, acceptabelt 1 top 10  

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 til at understøtte de sportslige resultatmål er: 

o At øge skytteatleternes fysiske niveau, DSkyU ønsker at forsætte den gode udvikling 
der har været omkring den fysiske træning. 

o Elitestrategi 2021-2028, DSkyU ønsker at udvikle og færdiggøre elitestrategi 2021-
2028. DSkyU nævner specifikt, at trivsel og træningsmiljøer skal have fokus. 

o Optimering af udstyr, kost og fysiske forberedelser for toppræstation på OL. DSkyU 
vil forberede de bedste atleter på de forhold skytterne vil møde til OL 2020.  

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 3 atleter (Jesper Hansen, Stine Holtze Nielsen og Rikke Mæng Ibsen) 
Elite-atleter: 7 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 5 atleter  

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DSkyU i 2018; Kr. 8.284.281 
• DSkyU’s egenkapital pr. 31/12 2018; kr. 1.334.099 
• Elitebudgettet inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 3.504.000  
• DSkyU’s andel i elitebudgettet udgør kr. 1.660.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.793.000 
• 43% af DSkyU’s samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DSkyU modtaget kr. 534.000 fra Kirkbi donationen; 
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• Derudover har DSkyU modtaget kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt;  
 

7. Indstilling  
• Det indstilles at DSkyU bevilges I alt kr. 1.793.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• kr. 1.793.000 til elitebudgettet 
• kr. 0,- fra Salling Fondene donationen; 

 
• DSkyU er desuden blevet bevilget flerårige bevillinger fra Salling Fondene på kr. 51.000 til: 

- kr. 51.000 til ammunitionsstøtte til Jesper Hansen og Stine Nielsen 
 

- Øvrig støtte; 
• Team Danmark financierer derudover kr. 50.000 til facilitetsstøtte 

 
- Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 

 
I alt modtager DSkyU kr. 1.894.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Derudover modtager DSkyU kr. 534.000 fra Kirkbi donationen; 
- kr. 182.000 midlertidig ekstra ansættelse af disciplintrænere i Skeet og Riffel 
- kr. 352.000 I direkte individuel økonomisk støtte 
 

• Derudover modtager DSkyU kr. 0,- fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 
 

- I alt modtager DSkyU således kr. 2.428.000 til ovennævnte støtte periode  
 
 
8. Forbundets kommentarer 
DSkyU er enig i indstillingen og har ingen yderligere kommentarer.  
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Triatlon Danmark  
01.01.2020 – 31.12.2020 

____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• Triatlon Danmark er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-
2020 

• Samarbejdet er forankret i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 
 

2. Sidste periodes støtte 
• Triatlon Danmark modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.216.000 
• Kr. 701.000 til elitebudgettet  
• Kr. 515.000 fra Salling Fondene donationen 

- Træning og konkurrence for OL Mix stafet kr. 100.000 
- Opnormering af sportschef kr. 280.000 
- Test af højde og varme (fælles projekt) kr. 110.000 
- Test af løbesko kr. 25.000 

• Triatlon Danmark fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 170 
timer  

• Derudover blev Triatlon Danmark bevilget kr. 28.000 fra Kirkbi donationen til direkte 
individuel støtte  
 

3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 

• Triatlon Danmark  har i 2019 opfyldt ingen af de 6 sportslige resultatmål og 1 af de 6 
acceptable mål.  

Olympisk distance; 
o EM individuelt  top 3 – ikke opnået  resultat nr. 8 (acceptabelt mål opnået) 
o EM Mix relay Top 3 – ikke opnået  (stillede ikke op pga. skader) 
o VM MIX relay Top 8 – ikke opnået (stillede ikke op pga. skader) 
o VM serie 1 top 3 placering og samlet top 8 – ikke opnået (pga. styrt) 

 
Langdistance; 

o ITU VM Top 3 + 2 x Top 4 – ikke opnået resultat nr. 4, 5 og 6 (acceptabelt 
resultat opnået) 

o Langdistance Hawaii Top 3 – Ikke opnået resultat nr. 11, 15 og 18 
(acceptabelt top 8 ikke opnået) 
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Team Danmarks samlede vurdering; 
Resultatniveauet for 2019 er et stykke fra det aftalte niveau og Team Danmark har opmærksomhed 
på dette. På grund af opnået OL kvalifikation og andre forklaringer på resultaterne vurderes det at 
der er baggrund for fortsat samarbejde i det kommende år  
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• Triatlon Danmark  har i særlig grad lykkedes med; 
o Projektet omkring præstationer i varme og fugtige omgivelser med fokus på 

konkurrencerne under OL i Tokyo 2020 er under fortsat udvikling  
o Udviklingsmålet omkring optimeringen af miljøet omkring Tri Team SDU, er 

ikke blevet igangsat da landstræneren ikke har vurderet det nødvendigt  
o Skoprojekt er afsluttet og der er blevet testet forskellige sko, som har resulteret i 

at stort set alle danske triatleter løber i denne skotype 
 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for samarbejdsperioden (2017-2020):  

o Langdistance (Hawaii) 2020  Målsætning nr. 1 og top 3 acceptabelt nr.  1 og top 8 
o Mixed Relay OL/VM          Målsætning top 8 acceptabelt kvalifikation (top 11) 
o Individuelt OL                        Målsætning top 8 acceptabelt top 12   

 
Der er opstillet følgende øvrige sportslige resultatmål for støtteperioden (2020): 
     Olympisk Distance;   

o EM individuelt Målsætning: top 3 Acceptabelt: Top 8 
o VM serie         Målsætning: top 6 i finale Acceptabelt: 2 top 8 

Langdistance; 
o ITU VM Målsætning: top 3 og top 4 Acceptabelt 3 x top 6 
o VM Hawaii Målsætning: top 8 + top 12 Acceptabelt: 2x top 15 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 
sigt er;  

o Projekt omkring præstationer i varme og fugtige omgivelser med fokus på 
konkurrencerne under OL i Tokyo 2020 (igangsat i 2019) 

o Nedbringe antallet af længerevarende alvorlige skader. Omhandler både 
forebyggende og behandlende tiltag. Det skal føre over i at dygtiggøre atleterne 
til at lave mere forebyggende arbejde selv 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 0 
Elite-atleter: 10 atleter 
Bruttogruppe-atleter: 3 atleter   
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6. Økonomi 

• Omsætning i Triatlon Danmark  i 2018: Kr. 7.000.000 
• Triatlon Danmarks egenkapital pr. 31.12.2018; kr. 889.147 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2020 udgør i alt kr. 1.544.235 
• Triatlon Danmarks andel i det fælles elitebudget udgør kr. 874.235 og Team Danmarks 

andel udgør kr. 670.000 
• 26,5% af Triatlon Danmarks samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark 
• Derudover modtager Triatlon Danmark kr. 56.000 fra Kirkbi fonden til direkte individuel 

støtte 
 

7. Indstilling 
• Det indstilles at Triatlon Danmark bevilges i alt kr. 670.000 for perioden 01.01.2020 – 

31.12.2020; 
• Kr. 670.000 til elitebudgettet 
• Triatlon Danmark er blevet bevilget flerårige bevillinger på kr. 380.000 fra Salling Fondene 

til; 
− Opnormering af sportschef kr. 280.000 
− Træning og konkurrence for OL mix stafet holdet kr. 100.000 

            Denne bevilling bortfalder på grund af manglende resultatpotential for mix stafet. 
• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
• Derudover er Triatlon Danmark bevilget kr. 56.000 fra Kirkbi donationen til  

- Direkte individuel støtte  
           
- I alt modtager Forbundet kr. 726.000 (elitebudget, Kirkbi) fra Team Danmark til det fælles 
elitesamarbejde i støtteperioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 
8. Forbundets kommentarer 
Triatlon Danmark takker for samarbejdet i indeværende år – det har på enkelte punkter været et 
barskt år. Tak for den forsatte tillid til Forbundets arbejde. 
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Dansk Karate Forbund (DKarF) 

01.01.2020 – 31.12.2020 
____________________________________________________________________ 
 
1. Baggrund  
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DKarF er indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 
• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 

udarbejdede masterplan. 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DKarf modtog i 2019 samlet støtte på kr. 270.000: 
• Kr. 270.000 til elitebudgettet 

 
• DKarf fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 197 timer.  

 
• Derudover har DKarf modtaget kr. 204.000 fra Kirkbi donationen: 

- Direkte støtte kr. 84.000 
- Trænerløn kr. 120.000 

 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål; 
• DKarf har i 2019 opfyldt det sportslige resultatmål ved følgende præstation; 

o Bronze til EM ved Kathrine Pedersen 
 

• Dkarf har i 2019 desuden opfyldt det acceptable resultatmål ved følgende præstation; 
o 8. plads til EM ved Casper Lidegaard 

Team Danmarks Samlede vurdering; 
Resultatniveauet i 2019 indikerer, at især Kathrine Pedersen har resultatpotentiale til at kunne kvalificere sig 
til OL og opfylde resultatmålsætningen om medalje til OL i 2020. 
 
- Status på forbundets vigtigste udviklingsmål for 2019 

• DKarf har i særlig grad lykkedes med;   
o Optimering af mesterskabs-setuppet gennem indsatser i relation til 

sportspsykologi, opvarmning og præstationsanalyse 
o Styrkelse af det sportslige setup for især Katrine Pedersen gennem tilpasset fysisk 

træning, sportspsykologi og ernæringsvejledning 
o Videreudvikling af elitekraftcentermiljøerne gennem samlinger og fokus på 

elitekulturen og præstationsanalyse 
 
 

4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020 
- Målbeskrivelser for 2020; 
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Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden; 

o OL 2020 - Målsætning: Medalje – Acceptabelt: Top-8 
o VM 2020 – Målsætning: Medalje – Acceptabelt: Top-8 
o EM 2020 – Målsætning: Medalje – Acceptabelt: Top-5 

 
De vigtigste udviklingsmål i 2020 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 
sigt er;  

o Afholdelse af precamps i forbindelse med mesterskaber og med særligt fokus på 
sportspsykologi, ernæring og fysioterapi 

o Styrkelse af den fysiske træning gennem test og præstationsanalyse 
o Udvikling af præstationsmiljøet på landsholdet gennem fokus på dual career og 

personlige udviklingsplaner 
o Udvikling og implementering af en ernæringspolitik 

 
5. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasseatleter: Katrine Pedersen og Michel Corbalan 
Eliteatleter: 2 atleter 
Bruttogruppeatleter: 6 atleter 

 
6. Økonomi 

• Omsætning i DKarf i 2018: Kr. 4.372.394 
• DKarfs egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 861.243 
• Elitebudgettet for 2020 udgør i alt kr. 490.000 
• DKarfs andel i elitebudgettet udgør kr. 250.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

240.000. 
• 7% af DKarfss samlede budget går til elitebudgettet med Team Danmark 
• Derudover har DKarf modtaget kr. 208.000 fra Kirkbi donationen 
• Derudover har DKarf modtaget kr. 30.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og 

eliteidræt;  
 

7. Indstilling  
• Det indstilles at DKarf bevilges I alt kr. 240.000 for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020: 
• Kr. 240.000 elitebudgettet 

 
- Øvrig støtte; 

• Bevilling af ekspert support i 2020 afklares med udgangen af december 2019 
 

I alt modtager DKarf kr. 240.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 
1. januar 2020 til 31. december 2020 
 

• Der ud over modtager DKarf kr. 208.000 fra Kirkbi donationen; 
o Direkte individuel økonomisk støtte kr. 88.000  
o Træneransætte kr. 120.000 
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• Der ud over modtager DKarf kr. 30.000 fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt; 
o VM-forberedelser 

 
 
- I alt modtager DKarf således kr. 478.000 til ovennævnte støtteperiode  
 
 
8. Forbundets kommentarer 
DKarf har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
 

  
 
 


	Indstilling Badminton 2020
	Indstilling Roning 2020
	 DFfR fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 862 timer

	Indstilling DCU 2020
	Indstilling Svømning 2020
	Indstilling Håndbold 2020
	 DHF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 2251 timer.

	Indstilling Orientering 2020
	 DOF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 894 timer.

	Indstilling Kano og kajak 2020.
	 DKF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 1505 timer.

	Indstilling Sejl 2020
	 SEJL fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til ca. 1350 timer

	Indstilling Bueskydning 2020
	 BUDA fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 495 timer.

	Indstilling DBwF 2020
	 DBwF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 272 timer.

	Indstilling DB 2020
	 DB fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 66 timer.

	Indstilling DIU 2020
	 DIU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 345 timer.

	Indstilling Motor 2020
	 DMU modtog i 2019 samlet støtte på kr. 1.050.000

	Indstilling Sportsdans 2020
	 DS fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 247 timer

	Indstilling DAF 2020
	 DAF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 390 timer.

	Indstilling DASU 2020
	 DASU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 20 timer.

	Indstilling Fodbold 2020
	 DBU fik i 2019 via masterplanen bevilliget ekspert support svarende til ca. 450 timer

	Indstilling BTDK 2020
	 BTDK fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 144 timer.

	Indstilling DGU 2020
	 DGU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 0 timer.

	Indstilling Parasport 2020
	 PD fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 312 timer.

	Indstilling Ridning 2020
	 DRF fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 63 timer

	Indstilling DSkyU 2020
	 DSkyU fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 391 timer.

	Indstilling Triatlon 2020
	Indstilling DKarf 2020
	 DKarf fik i 2019 bevilliget ekspert support i Masterplan 2019 svarende til 197 timer.


