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____________________________________________________________________ 
 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• DSU er indplaceret som ’Eliteforbund’ i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 i 
disciplinen ’mass start’ 

• Samarbejdet forankres i en 1-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan1 
 

2. Sidste periodes støtte 
• DSU modtog i 2019/20 samlet støtte på kr. 847.450 til det fælles elitebudget 

 
• DSU fik i 2019/20 bevilliget ekspertsupport i Masterplan 2019/20 svarende til 84 timer.  

 
 
3. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2019/20 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
 

• DSU har i 2019/20 ikke opfyldt de acceptable sportslige målsætninger  

o De primære årsager til den manglende målopfyldelse af sportslige resultatmål i 
2019/20 er, at Elena Rigas Møller har stoppet sin aktive karriere og de mandlige 
atleter ikke præsterede at kvalificere sig til VM på grund af skader og manglende 
form 

 
Team Danmarks samlede vurdering; 
Det vurderes, at DSU på baggrund af resultatniveauet i 2019/20 samt Elena Rigas Møllers 
karrierestop ikke længere har et realistisk medaljepotentiale til VM 2021 og OL 2022. Dog vurderes 
der at være et realistisk top-8 potentiale til VM 2021 og OL 2022. 

 
- Status på DSU’s udviklingsmål for 2019/20 

• DSU har i særlig grad lykkedes med følgende udviklingsmål: 
o Gennemføre flere træningsdage på is i sommerperioden 
o Testning af effekterne af højdetræning på sommersamling i Salt Lake City 

 
• DSU har kun delvist igangsat følgende udviklingsmål:  

o Styrkelse af gruppedynamikken gennem sportspsykologiske tiltag 

 
1 DSU indplaceres med udgangspunkt i ’Støttekoncept 2021-24’ fra 1. juli 2021 
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o Igangsættelse af et holdforfølgelsesprojekt  
o Trænings- og præstationsoptimerende tiltag målrettet de sidste – ofte afgørende - 

80 sekunder i samarbejde med Team Danmarks eksperter inden for fysiologi og 
ernæring 

 
4. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2020/21 
- Målbeskrivelser for 2020/21: 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden; 

o VM 2021 - Målsætning: Top-6 – Acceptabelt: Top 8 
 

De vigtigste udviklingsmål i 2020/21 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er;  

o Sommertræning på is i Holland og Tyskland 
o Trænings- og præstationsoptimerende tiltag målrettet de sidste – ofte afgørende - 

80 sekunder i samarbejde med Team Danmarks eksperter inden for fysiologi, 
præstationsanalyse og ernæring 

o Udvikling af holdforfølgelse med mål om at afdække top-8 resultatpotentiale til OL 
i 2022 

o Individuelle udviklings- og karriereplaner for atleterne målrettet sport, uddannelse 
og private forhold 

 
5. Atlet-indplaceringer 

• Eliteatleter: Viktor Hald Thorup, Stefan Due Schmidt og Philip Due Schmidt 
 

6. Økonomi 
• Samlede budget i DSU i 2020/21: kr. 2.707.169  
• DSU’s egenkapital pr. 31/03 2020: kr. 2.199.305 
• Elitebudgettet for 2020/21 udgør i alt kr. 1.003.300 
• DSU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 530.850 og Team Danmarks andel udgør  

kr. 472.450  
• Ca. 37% af DSU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
7. Indstilling 

• Det indstilles, at DSU bevilges i alt kr. 472.450 for perioden 01.07.2020 – 30.06.2021 til 
elitebudgettet 
 

- Øvrig støtte: 
• Bevilling af ekspertsupport i 2020/21 afklares med udgangen af juni 2020 

 
 
 
6. Forbundets kommentarer 
DSU har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til indstillingen. 
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