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Bestyrelsesrapport for perioden 12. december 2019 – 17. februar 2020 
 
Ledelsesresumé 
 
Viden 
Team Danmark har etableret fem forskningsnetværk og investeret 40,5 mio. kr. deri. Midlerne stammer primært fra bevillingen fra 
Novo Nordisk Fonden. Der er iværksat en proces, hvor forskningsprojekter skal defineres på baggrund af videnskabens nyeste 
viden og sportens spørgsmål og behov i en dialog katalyseret af Team Danmarks forskningschef. Team Danmark modtog 
ansøgninger for i alt 134 mio. kr. 
 
Dual Career 
Team Danmark har igangsat en evaluering af ’Team Danmark ordningen’ på ungdomsuddannelserne med særligt fokus på den 
igangværende forsøgsordning på erhvervsuddannelser, faglige præstationer og fastholdelse i sport og uddannelse. Det er IDAN der 
har opgaven og evalueringen er færdig i løbet af 2. kvartal 2020. Evalueringen skal blandt andet være med til at danne grundlag for 
at vurdere en eventuel permanent ordning for Team Danmark elever på erhvervsuddannelserne. 
 
Trænernes kompetencer 
Landstræneruddannelsen ”Det personlige lederskab i elitesport” er afsluttet med det sidste modul januar 2020 og landstrænernes 
præsentation af deres egen landstrænerfilosofi den 18. marts (translokation). I alt 29 trænere fra 23 forbund har deltaget på denne 
uddannelse 
 
Sportslige resultater pr. 7. februar 2020: 
Det danske herrelandshold i håndbold er pr. 7. februar det eneste resultat i 2020. Holdet udgik i indledende runde ved EM i 
håndbold og opnåede derfor ikke en top 8-placering. Der er indsat en årsopgørelse for 2019 i rapporten. 
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

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

Mål 3, 4:  
• Landstræneruddannelsen ”Det personlige lederskab i elitesport” blev 

igangsat i 2019, med deltagelse af i alt 29 trænere fra 23 forbund. 
Uddannelsen består af 3 moduler og alle 3 moduler af uddannelsen er 
blevet afholdt i 2019 og 2020. Uddannelsens sidste modul blev afholdt 
den 8.-10. januar 2020. Hele uddannelsen afsluttes, når landstrænerne 
har udviklet deres egen landstrænerfilosofi, hvoraf de første filosofier 
skal præsenteres i marts måned.  

 

Mål1: Udvikle og implementere en strategi 
for at øge finansieringen af dansk eliteidræt. 
 
Mål 2: Skabe mere fleksibel udnyttelse af 
ressourcerne 
 
Mål 3: Øge indsatsen for fastholdelse og 
karriereforlængelse for atleter med 
potentiale til verdensklasse 
 
Mål 4: Styrke trænernes og sportschefernes 
faglige niveau og kompetence. 
 
Mål 5: Etablere et Nationalt Elitesportscenter, 
som skaber rammer og vilkår i verdensklasse f    
danske atleter. 

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

Mål 1, 2:  
• Team Danmark har etableret fem forskningsnetværk og investeret 40,5 

mio. kr. heri. Midlerne stammer primært fra bevillingen fra Novo 
Nordisk Fonden. Netværkene er: ”Træningsmodeller og 
konkurrenceforberedelse”, ”Danish Elite Endurance Performance 
Network”, ”Team Danmark – Dansk Sports Teknologi” og ”Diagnostik 
og behandling af skader og sygdom hos atleter”. (præsenteres på 
bestyrelsesmødet se bilag)  
 
Der er iværksat en proces, hvor forskningsprojekter skal defineres på 
baggrund af videnskabens nyeste viden og sportens spørgsmål og 
behov i en dialog katalyseret af Team Danmarks forskningschef. Team 
Danmark modtog ansøgninger for i alt 134 mio. kr. 

 

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

Indsatsområde 3: 
 

Mål 1, 2 og 3: 
 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
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Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 
og sammenhængende 
talentarbejde 
 

• Team Danmark har igangsat en evaluering af ’Team Danmark 
ordningen’ på ungdomsuddannelserne med særligt fokus den 
igangværende forsøgsordning på erhvervsuddannelser, faglige 
præstationer og fastholdelse i sport og uddannelse. Det er IDAN der 
har opgaven og evalueringen afrapporteres i løbet af 2. kvartal 2020. 
Evalueringen skal blandt andet være med til at danne grundlag for at 
vurdere eventuel permanent ordning for Team Danmark elever på 
erhvervsuddannelserne. 
 

• Team Danmark er i positiv dialog med Danmarks Tekniske Universitet 
om et formelt uddannelsespartnerskab. 
 

• Team Danmark har sammen med specialforbundene behandlet ca. 750 
ansøgninger om sportslig godkendelse til ungdomsuddannelse  
 

• Team Danmark er blevet enige med Skive Kommune om en 4-årig 
samarbejdsaftale, som forventes underskrevet 27. marts 2020. 
 

• Team Danmark har i samarbejde med DIF og VIA University College 
certificeret den første skole (Nymarkskolen i Slagelse Kommune) i et 
opdateret idrætsskolekoncept som blandt andet har fokus på 
videreuddannelse i ATK 2.0 af lærerne, minimum 6 timers idræt om 
ugen, samt en rød tråd i idrætsundervisningen på skolen. Det 
forventes, at mange skoler følger med og bliver certificeret i konceptet i 
løbet af 2020. 

 

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

Organisation 
 
 

• Afdelingschef Martin Elleberg stopper i Team Danmark efter 17 år og 
er pr. 1. februar ansat som direktør i Danmarks Cykle Union. Der 
ansættes i stedet en sportsmanager til forstærkning af dette område. 
 

• Sportspsykologisk konsulent (½ tid) Carsten Hvid Larsen stopper i 
Team Danmark pr. 1. marts. Carstens opgaver vil i den kommende tid 
blive varetaget via vores eksterne netværk af sportspsykologiske 
konsulenter. Carsten indtræder i dette netværk.   
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Sportslige resultater 
samlet for 2019 
  
 
 

VM-medaljer og placeringspoint pr. 31. december 2019 i olympiske 
discipliner:  
 
VM-medaljer 
2019 

Point 2019 VM-medaljer 2015  Point 2015 
 

12 109 12 137 

 
Danmarks nationsranking pr. 31. december 2019 baseret på VM-
resultater i sommer OL-discipliner:  
 
Antal i Top 8 -
mindre nationer 

Antal i Top 8- 
Alle nationer  

Antal medaljer – 
mindre nationer  

Antal medaljer – 
alle nationer 

6. plads 24. plads 5. plads 21. plads 

 
Team Danmark-støttede atleter opnåede i 2019 i alt 49 medaljer ved VM og 
EM: 
 

• 19 VM-medaljer – heraf 12 medaljer i olympiske discipliner, 4 
medaljer i parasport, 2 medaljer i motorsport og 1 medalje i 
automobil 

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

 
Resultater 2020 pr. 7. februar 2020: 

• Herrelandsholdet udgik i indledende runde ved EM i håndbold og 
opnåede derfor ikke en top 8 placering.  

 

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