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Forlængelse af rammeaftale for 2017-2020 mellem Team 
Danmark og Kulturministeriet til 2021  
 
Det er aftalt mellem Team Danmark og Kulturministeriet, at rammeaftalen for 2017-
2020 forlænges til og med 2021. En ny rammeaftale for Team Danmark forventes 
indgået i 2021 og vil være gældende for perioden 2022-2024. 
 
Baggrunden for den 1-årige forlængelse er de mange usikkerheder, der er affødt af 
Covid-19-pandamien samt at de Olympiske Lege 2020 i Tokyo er udskudt til afholdelse 
i 2021. Der er kutyme for, at Team Danmarks rammeaftale følger den olympiske cyklus 
og at rammeaftalens sidste år er året, hvor sommer-OL afvikles. 
 
Økonomisk ramme for 2021 
Det forventes at Team Danmark i 2021 vil have følgende midler til rådighed: 
 
Økonomisk ramme 

 Regnskab 
Regnskab 

Budget 
(foreløbigt) 

Mio. kr. 2019 2020 2021 

Udlodningsmidler    

 Øvrige tilskud fra Kulturministeriet*    

Øvrige offentlige tilskud    

Indtægtsdækket virksomhed    

Øvrige indtægter    

I alt til disposition    

Egenkapital (ultimo året)    
 

Øvrige midler fra Kulturministeriet består af midler til …. 
 

Gældende mål for 2021 
Rammeaftalens resultatmål videreføres med justerede operationelle mål for 2021 jf. 
bilag 1 
 
Følgende procesmål tilføjes derudover: 
Implementering af lovforslag om ændring af eliteidrætsloven med afsæt i følgende 
procesmål for 2021 

• Team Danmark udarbejder en procesplan for udvikling af den selvstændige 
funktion, som atleter, trænere og andre kan gå til vedr. mistrivsel og 
uacceptabel adfærd i eliteidrætten. 

• Team Danmark reviderer den interne proces for, hvordan Team Danmark fører 
tilsyn med, at eksterne samarbejdspartnere overholder Team Danmarks regler 
og retningslinjer.  

 



 

Side 2 

Opfølgning på Team Danmarks strategiske grundlag for 2021 – 2024 med afsæt i 
følgende procesmål for 2021: 

• Team Danmark udarbejder en materiale, der kan danne grundlag for en 
eventuel revidering af Team Danmarks Strategiske Prioriteringer og 
Støttekoncept 2021 – 2024. 

 

For øvrige vilkår, herunder rapportering af resultater og aftalens status henvises til 
rammeaftalen for 2017-2020. 
 
 
 
Den                 2021 Den               2021 
  
Kulturministeriet Team Danmark 
  

Dorte Nøhr Andersen Lars Krarup 
Departementschef Bestyrelsesformand  

 
 
 
Bilag 
Bilag 1: Operationelle mål for 2021.  
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Bilag 1: Team Danmarks operationelle mål for perioden 2017-2020 

Kerneopgaver Resultatmål Operationelle mål R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 B2020 B2021 

 Rammer og vil-
kår for atleter 
og den sports-
lige ledelse. 
 

Team Danmark vil 
øge finansieringen 
af dansk eliteidræt, 
så de statslige ud-
lodningsmidler i hø-
jere grad suppleres 
med øvrig finansie-
ring. 
 

Team Danmark vil øge indtæg-
terne fra kommercielle partnere 
og fonde. 
 

  13 millioner i ind-
tægt fra fonde og 
kommercielle part-
nere 
 
 

16 millioner i ind-
tægt fra fonde og 
kommercielle part-
nere 
 
 

16 millioner i ind-
tægt fra fonde og 
kommercielle part-
nere 
 
 

14 millioner i ind-
tægt fra fonde og 
kommercielle part-
nere 
 

10 millioner i indtægt 
fra fonde og kommerci-
elle partnere 
 

Team Danmark vil 
øge fastholdelse og 
karriereforlængelse 
for atleter med po-
tentiale til verdens-
klasse. 
 

Minimum 75 % af eliteatleterne 
og verdensklasseatleterne i 2017 
er fastholdt i 2020. 
 

  Baselineniveau defi-
neret 
 
294 eliteatleter og 
128 verdensklasse-
atleter i 2017 
 

Status på andel fast-
holdte atleter 
 
271 eliteatleter og 
122 verdensklasse-
atleter 
 
37 nye atleter blev 
kategoriseret. 
 

Status på andel fast-
holdte atleter 
 
263 eliteatleter og 
126 verdensklasse-
atleter 
 
96 nye atleter kate-
goriseret 

Status på andel fast-
holdte atleter. 

Status på andel fast-
holdte atleter. Slutana-
lyse gennemført 

Atleterne vurderer, at der er 
skabt bedre rammer og vilkår for 
at kombinere elitesportskarriere 
og uddannelse sammenholdt 
med 2016-niveau. 
 

4,72 4,83 Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 4,86  

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 4,95  

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port.  
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført  

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Brugerundersøgelse 
gennemført 

Team Danmark vil 
styrke trænernes og 
sportschefernes fag-
lige niveau og kom-
petencer. 
 

Minimum 80 % af sportsche-
ferne har deltaget på Team Dan-
marks sportschefuddannelse. 
  

  Status Uddannelse afslut-
tet – opgøres også 
ift. andel, som har 
gennemført uddan-
nelsen. 

Mål afsluttet 
 
 
 
 
 

Mål afsluttet Mål afsluttet 
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Minimum 80 % af Team Dan-
mark støttede forbund er repræ-
senteret på Team Danmarks 
landstræneruddannelse. 
 

   Uddannelseskon-
cept udviklet 

Status – andelen af 
forbund, som har 
været repræsente-
ret på uddannelsen 
opgøres. 

Uddannelse afslut-
tet - andelen af for-
bund, som har været 
repræsenteret på 
uddannelsen opgø-
res. 

Mål afsluttet 

Team Danmark-støttede for-
bund har en plan for rekrutte-
ring, uddannelse og udvikling af 
trænere til højeste niveau. 
 

  Plan beskrevet (ud-
sat til 2020) 

  Plan beskrevet 
 

Planer beskrevet for alle 
TD-støttede forbund 

Team Danmark vil 
opretholde gode 
rammer for atle-
terne. 
 

Atleternes overordnede tilfreds-
hed med den indsats, som Team 
Danmark leverer, er på niveau 
med 2016. 
 

5,18 5,49 Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,37  

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,42 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Resultat opgøres på 
baggrund af brugerun-
dersøgelse 

Atleternes tilfredshed med ad-
gangen til de faciliteter, de be-
nytter til daglig, er på niveau 
med 2016. 
 

5,80 5,96 Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,79 
 

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,56 
 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port  
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Resultat opgøres på 
baggrund af brugerun-
dersøgelse 

Atleternes tilfredshed med kvali-
teten af de faciliteter, de benyt-
ter til daglig, er på niveau med 
2016. 
 

5,76 5,80 Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,70 
 

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,57 
 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Resultat opgøres på 
baggrund af brugerun-
dersøgelse 

Atleternes tilfredshed med ad-
gangen til Team Danmarks ek-
spertydelser er på niveau med 
2016. 
 

5,56 5,56 Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,42 
 

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,53 
 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port  
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Resultat opgøres på 
baggrund af brugerun-
dersøgelse 
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Atleternes tilfredshed med kvali-
teten af Team Danmarks ek-
spertydelser er på niveau med 
2016. 

6,06 5,98 Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,90 
 

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 5,93  

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port  
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Resultat opgøres på 
baggrund af brugerun-
dersøgelse 

Team Danmark og DIF vil afklare, 
hvordan visionen om et natio-
nalt elitesportscenter kan reali-
seres 

  Status på visionsar-
bejdet 

Status på visionsar-
bejdet 
 
 

Fælles beslutnings-
grundlag for realise-
ring af et nationalt 
elitesportscenter 
udarbejdet 
 

Status på visionsar-
bejdet 
 

De fysiske rammer for 
et NEC er beskrevet her-
under: 
• Specialfaciliteterne 

til forskning i elite-
idrætten  

• Infrastrukturen 
knyttet til brugen af 
NEC og specialfacili-
teterne 
 

 

Understøtte in-
novation, forsk-
ning og udvik-
ling i danske eli-
tesport. 
 

Team Danmark vil 
styrke samarbejdet 
med forsknings- og 
udviklingsmiljøer 
både nationalt og 
internationalt. 

Team Danmark vil implementere 
en forsknings-, innovations- og 
udviklingsstrategi. 

  Strategi udarbejdet Status på strategiar-
bejdet 
 
Nye operationelle 
mål fastsættes på 
baggrund af strategi 
 
 

Model for samar-
bejde med vidensin-
stitutioner imple-
menteret med hen-
blik på at styrke vi-
densarbejdet i dansk 
elitesport. 
 
 
 

Status på strategiar-
bejdet 

Forskningsprojekter i 
fem etablerede forsk-
ningsnetværk iværksat. 
 
Implementerings- og 
formidlingsenhed for ny 
viden til primært speci-
alforbund og sekundært 
til befolkningen beskre-
vet 
 

Team Danmark vil 
styrke anvendelsen 
af teknologi, viden 
og ekspertise i træ-
ning og konkurrence 

Atleter vurderer, at de i højere 
grad anvender teknologi og ek-
spertise i træning og konkur-
rence i forhold til 2017 niveau 
(baseline). 

  Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 4,12  

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 4,28 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port  
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Resultat opgøres på 
baggrund af brugerun-
dersøgelse 
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for de bedste atle-
ter. 

Atleter vurderer, at anvendelsen 
af teknologi og ekspertise bidra-
ger til mere kvalitet i træning og 
konkurrence i forhold til 2017 ni-
veau (baseline).  

  Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 4,69 
 

Brugerundersøgelse 
gennemført. Resul-
tat: 4,66 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port  
Brugerundersøgelse 
ikke gennemført 
 

Kort beskrivelse af 
aktiviteter i årsrap-
port 

Resultat opgøres på 
baggrund af brugerun-
dersøgelse 

Det langsigtede 
og sammen-
hængende ta-
lentarbejde. 
 

Team Danmark vil 
styrke grundlaget 
for fastholdelse af 
talentfulde atleter 
med potentiale til 
verdensklasse. 
 

Team Danmark vil understøtte 
seks udviklingsprojekter i samar-
bejde med eksterne interessen-
ter. 

   3 nye projekter 
igangsat 

3 nye projekter 
igangsat 

Status på projekter i 
årsrapport 

Projekter evalueret 
 

Alle Team Danmark-støttede 
specialforbund skal have en stra-
tegi samt en implementerings-
plan for talentarbejdet. 

  Opfyldt – for uddyb-
ning henvises til års-
rapport 2017 

Opfyldt – for uddyb-
ning henvises til års-
rapport 2018 

Opfyldt – for uddyb-
ning henvises til års-
rapport 2019 

Redegørelse i års-
rapport 

Redegørelse i årsrap-
port 

Fremme af inte-
gritet i dansk eli-
teidræt. 

Team Danmark vil 
understøtte be-
kæmpelse af match-
fixing og fremme et 
dopingfrit idræts-
miljø i dansk elite-
idræt. 
 

Team Danmark forpligter i de ju-
ridiske samarbejdsaftaler Team 
Danmark-støttede forbund til at 
efterleve Danmarks Idrætsfor-
bunds lovregulativ om matchfi-
xing, de gældende internatio-
nale regler om bekæmpelse af 
matchfixing, samt de gældende 
internationale regler om be-
kæmpelse af doping. 
 

  Redegørelse i års-
rapport 

Redegørelse i års-
rapport. 
 
 

Redegørelse i års-
rapport 

Redegørelse i års-
rapport 

Redegørelse i årsrap-
port 

Team Danmark vil årligt oplyse 
alle Team Danmark støttede at-
leter om Team Danmarks rolle i 
forhold til at fremme integrite-
ten i eliteidrætten. 

    Årligt informations-
brev til atleter ud-
sendt 

Årligt informations-
brev til atleter ud-
sendt 

Årligt informationsbrev 
til atleter udsendt 
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Team Danmarks samarbejde med kommunerne 
Vi har i Danmark en unik eliteidrætsmodel, hvori der med afsæt i 
Eliteidrætsloven er en stærk tradition for samarbejde mellem stat, idrætsorganisationer, kommuner og den 
frivillige idræt om udviklingen af dansk eliteidræt. Det er af høj prioritet for Team Danmark at have en stærk 
samarbejdsrelation til kommunerne, da de sammen med den lokale idræt spiller en vigtig rolle i udviklingen 
af dansk eliteidræt. 

Team Danmark samarbejder med landets kommuner på tre forskellige niveauer: 

• Det formaliserede partnerskab: 
Team Danmark indgår formelle samarbejdsaftaler om det lokale talent- og elitearbejde med 
kommuner, der lever op til Team Danmarks krav og forventninger. De respektive kommuner 
benævnes ”Team Danmark Elitekommuner” og/eller ”Team Danmark Kommuner”. 

• Projektbaserede samarbejder:  
Team Danmark kan i samarbejde med specialforbund og/eller kommuner understøtte lokale 
udviklingsprojekter, der kan fremme det lokale talent- og elitearbejde i kommuner, der ikke har et 
formaliseret samarbejde med Team Danmark. 

• Rådgivning og vejledning:  
Team Danmark tilbyder vejledning og rådgivning til alle interesserede kommuner om udviklingen af 
det lokale talent- og elitearbejde herunder også kommuner, der har ambitioner om på sigt at indgå i 
et formaliseret partnerskab med Team Danmark. 

 
I det følgende vil rammerne for det formaliserede partnerskab (elitekommunesamarbejdet) blive udfoldet. 

Elitekommunesamarbejdet - baggrund og formål 
Danmark står som nation stærkere, når vi på tværs af nationale idrætsorganisationer, kommuner, talent- og 
elitemiljøer samt uddannelsesinstitutioner m.fl. samarbejder om talent- og elitearbejdet.  

Elitekommunerne er en vigtig samarbejdspartner for Team Danmark, fordi de i samspil med Team Danmark, 
specialforbund samt lokale foreninger og klubber understøtter udviklingen af dynamiske og bæredygtige 
talent- og elitemiljøer og herigennem bidrager til, at det lokale talent- og elitearbejde bedrives på en social 
og samfundsmæssig forsvarlig måde med afsæt i Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds Etiske Kodeks 
for Dansk Konkurrenceidræt samt Værdisæt for Talentudvikling (Værdihuset). 

Elitekommunesamarbejdet har et særligt fokus på talentarbejdet og skal understøtte en stærk fødekæde i 
dansk eliteidræt. Samarbejdet skal sikre et strategisk og langsigtet talentarbejde i kommunernes lokale 
talentudviklingsmiljøer, hvor der er fokus på at iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge 
talentfulde idrætsudøveres idrætslige, personlige og sociale udvikling. 

Formålet med elitekommunesamarbejdet er: 

• at unge talenter kan forfølge deres sportslige ambitioner i bæredygtige talent- og elitemiljøer, der 
tager højde for den enkeltes sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og som på 
langt sigt bidrager til at udvikle senioratleter på højt internationalt niveau1. 

Elitekommunesamarbejdet er et nationalt initiativ med et langsigtet internationalt perspektiv, der skal skabe 
en rød tråd i udviklingen af atleter fra talent til international seniorelite. Samarbejdet skal med afsæt i lokale 
og regionale initiativer sikre et nationalt koordineret talent- og elitearbejde, der understøtter 

 
1 Senioratleter med resultatperspektiv på højeste internationale niveau ved EM, VM og OL 
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specialforbundenes nationale strategier for talent- og elitearbejdet samt 
understøtter Team Danmarks overordnede strategiske afsæt og indsatser. 

Organisering og roller i elitekommunesamarbejdet 
I elitekommunesamarbejdet er der en lang række aktører, der i samarbejde skaber og former rammerne for 
udviklingen af gode talent- og elitemiljøer. Rollefordelingen og snitfladerne mellem de primære aktører i 
samarbejdsmodellen - Team Danmark, specialforbundene, kommunerne og de lokale foreninger/klubber - 
er beskrevet nedenfor. 

Team Danmark  
Team Danmark er som konceptejer 
overordnet ansvarlig for drift og udvikling af 
elitekommunekonceptet. Det indebærer, at 
Team Danmark i samarbejde med de øvrige 
parter fastsætter den strategiske retning for 
samarbejdet med kommunerne og 
administrerer relevante netværk, 
samarbejdsaftaler og aktiviteter i regi af 
elitekommunesamarbejdet samt 
understøtter det tværgående samarbejde 
mellem kommunerne og specialforbundene. 

Team Danmark understøtter i samarbejde 
med specialforbundene den enkelte 
kommunes udvikling via dialog med elitekoordinatorerne m.fl. samt ved deltagelse i lokale aktiviteter efter 
behov. 

Specialforbund: 
Specialforbundene fastsætter i samarbejde med Team Danmark den nationale talent- og elitestrategi inden 
for deres respektive sportsgren. Talent- og elitestrategierne skal være retningsgivende for talent-og 
elitearbejdet i elitekommunerne og skal afspejle sig i kommunernes og de lokale talentmiljøers indsatser. 

Specialforbundene skal i forlængelse af deres talent- og elitestrategi og i samarbejde med Team Danmark 
udvikle egne modeller for samarbejdet med kommunerne og de lokale talent- og elitemiljøer.  

Specialforbundene skal, hvor deres sportsgren er prioriteret, understøtte udvikling af de lokale talent- og 
elitemiljøer via konkrete partnerskabsaftaler og/eller udviklingsplaner, der definerer rammerne for 
samarbejdet. Derudover understøtter specialforbundene med sparring og rådgivning efter nærmere aftale 
med de enkelte kommuner. Dette indebærer, at specialforbundet skal prioritere ressourcer til samarbejdet, 
så der sikres et nationalt aftryk på den lokale talentudvikling. 

Kommunerne  
Kommunerne skal understøtte og facilitere et lokalt struktureret talent- og elitearbejde med henblik på at 
udvikle stærke talent- og elitemiljøer til gavn for de lokale talenter. Kommunen skal implementere de 
elementer, der fremgår af samarbejdsaftalen mellem kommunen og Team Danmark i samarbejde med 
relevante aktører herunder Team Danmark, specialforbund, foreninger/klubber, uddannelsesinstitutioner, 
atleter, forældre mv. 

Derudover skal kommunen inden for de lokale rammer arbejde for, at de prioriterede miljøer har adgang til 
trænings- og konkurrencefaciliteter, der sikrer en god fysisk ramme for atleternes udvikling. 

Lokale foreninger og klubber 
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De lokale foreninger og klubber er udgangspunktet for det enkelte talents 
sportslige udvikling og er samtidig en væsentlig aktør i talentets personlige 
udvikling. De lokale talent- og elitemiljøer skaber rammen og grundlaget for atletens oplevelser i det 
sportslige miljø. De prioriterede lokale foreninger og klubber er i praksis strategisk udførende i det daglige 
talent- og elitearbejde. De skal forankre aktiviteter og initiativer i deres sportslige miljøer for i samarbejde 
med de øvrige aktører i samarbejdet at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte talent. 

I samarbejdet med de lokale foreninger, er det væsentligt at have for øje, at de ofte er baseret på frivillighed 
og derfor kan være flygtige i struktur og grundlag, hvorfor der skal være fokus på at understøtte de lokale 
foreningers udvikling med udgangspunkt i enkelte forenings situation. 

Samarbejdsgrundlag og aftaleforhold 
Team Danmark indgår 4-årige samarbejdsaftaler med interesserede kommuner, der lever op til 
nedenstående krav og forventninger.  

Forudsætningen for at Team Danmark indgår i et formaliseret partnerskab med en kommune er, at der blandt 
alle aktører er et stærkt lokalt ejerskab til og motivation for en fælles udvikling af det lokale talent- og 
elitearbejde. Det handler om at initiere et fælles initiativ, der kan understøtte en lokal såvel som national 
dagsorden om at udvikle gode rammer for talent- og elitearbejdet i Danmark samt for det enkelte talent i 
særdeleshed. 

Krav til samarbejdskommuner 
Team Danmarks samarbejde med kommunerne forudsætter at nedenstående krav og forventninger er 
opfyldt: 

• Økonomi: Kommunen skal afsætte en økonomisk ramme til opbygning af en organisation samt 
finansiering af relevante indsatser og aktiviteter2. Dette skal blandt andet dække lønninger svarende 
til en fuldtids elitekoordinator (elitekoordinatorens titel kan også være talentansvarlig, talentchef 
eller lignende). Derudover skal den økonomiske ramme finansiere aktiviteter for og i de prioriterede 
miljøer samt uddannelsesaktiviteter for lokale talenter. Budgettet skal afspejle kommunens 
størrelse, driften af samarbejdet og de særlige prioriteringer og aktiviteter, der indgår i 
samarbejdsaftalen med Team Danmark. Der er ikke på forhånd defineret en fast beløbsstørrelse, da 
det beror på en konkret vurdering ud fra de lokale forhold. Kommunen kan finansiere projektet via 
kommunale og private midler fra f.eks. fonde og det lokale erhvervsliv. Kommunen kan have en 
brugerbetaling for atleter på lokale ordninger, hvor man dog skal være opmærksom på, at det kan 
afholde nogen fra at søge om at blive en del af den kommunale ordning. Team Danmark anbefaler 
ikke anvendelsen af brugerbetaling, men anerkender, at det kan bidrage til finansiering af f.eks. 
spiseordning, tøjpakker, specifikke aktiviteter o. lign. Team Danmark yder et tilskud til ansættelsen 
af elitekoordinatoren. 
 

• Organisering: Kommunen skal etablere en lokal ”organisation”, der skal varetage implementering af 
samarbejdsaftalen med Team Danmark. Dette indebærer, at der, som omtalt under økonomi, skal 
ansættes en elitekoordinator samt etableres et besluttende og/eller rådgivende organ, der kan 
understøtte den lokale satsning på talent- eller elitearbejdet f.eks. en bestyrelse eller et 
talent/eliteidrætsråd. Det anbefales, at bestyrelsen eller eliteidrætsrådet besidder kompetencer 
inden for talentudvikling, foreningsliv, uddannelsesområdet, kommunal politik og eventuelt 
erhvervsliv. Elitekoordinatoren skal varetage de daglige opgaver samt koordinere og udvikle 
samarbejdet mellem de forskellige aktører nationalt og lokalt. I forbindelse med udpegning eller 
ansættelse af en elitekoordinator bidrager Team Danmark gerne i processen med viden og indsigt. 

 
2 Kommunen kan i henhold til §7 i Eliteidrætsloven yde støtte til det kommunale talent- og elitearbejdet dog ikke til 
egentlig erhvervsvirksomhed, hvor aktiviteter udøves med fortjeneste for øje 
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Derudover henvises der i øvrigt til Team Danmarks kompetenceprofil for 
elitekoordinatoren, som er udviklet i samarbejde med 
elitekommunerne. Samarbejdet mellem Team Danmark og den respektive kommune kan forankres 
kommunalt eller i en ekstern organisering f.eks. en selvejende institution, fond eller lignende. Den 
konkrete organisering aftales i samarbejde med Team Danmark. 
 

• Sportslige miljøer: Kommunen skal have en række sportslige miljøer, der kan godkendes af Team 
Danmark og de respektive specialforbund. Det er afgørende for at blive et prioriteret miljø i 
samarbejdsaftalen med Team Danmark, at foreningen eller klubben med afsæt i konkrete strategier 
kan og vil arbejde strukturelt med talent- og elitearbejde ud fra de krav og forventninger, der stilles 
i forhold til f.eks. at understøtte specialforbundets nationale talentstrategi samt implementere Team 
Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds Værdisæt for Talentudvikling og Team Danmarks 
Aldersrelaterede træningskoncept 2.0. Der skal for alle prioriterede miljøer udarbejdes 
udviklingsplaner, der understøtter et struktureret talent- og elitearbejde. Er der allerede indgået en 
licensaftale, kraftcenteraftale, partnerskabsaftale eller lignende mellem forbundet og den 
prioriterede klub, skal der ikke udarbejdes en særskilt udviklingsplan, men der skal fortsat sikres en 
koordinering mellem klub, kommune og specialforbund. 

• Uddannelsesmuligheder: Kommunen skal etablere lokale uddannelsesaktiviteter for de lokale atleter 
for også at understøtte deres uddannelsesmæssige udvikling. Kommunen skal som minimum 
etablere talentklasser i 7/8. – 9. klasse i en lokal folkeskole jf. Team Danmarks Koncept for 
Talentklasser. Derudover skal elitekoordinatorerne med sparring fra Team Danmark sikre, at der 
etableres tilbud på kommunens ungdomsuddannelser og gerne også videregående uddannelser, der 
tilbyder fleksibilitet mellem skole og idræt samt giver mulighed for morgentræning og lignende. 

• Værdier og etik: Kommunen skal i samarbejde med Team Danmark og de lokale miljøer understøtte 
et samfundsmæssigt forsvarligt talent- og elitearbejde jf. eliteidrætsloven. Kommunen skal sammen 
med Team Danmark, specialforbund, klubber, uddannelsesinstitutioner, udøvere og forældre 
understøtte udviklingen af gode rammer for talent- og elitearbejdet, der bygger på stærke 
bæredygtige værdier og kulturer. Talentarbejdet skal være karakteriseret ved principperne i Team 
Danmark og DIFs værdisæt for talentudvikling - helhed, samarbejde, udvikling, trivsel og engagement 
- og der skal være fokus på fairplay, respekt og fællesskab, så miljøerne bidrager positivt til den 
enkelte atlets udvikling sportsligt såvel som menneskeligt. Dette skal blandt andet ske ved at 
kommunerne sammen med de lokalt prioriterede miljøer implementerer Team Danmark og DIFs 
Værdisæt for Talentudvikling samt Team Danmark og DIFs Etiske Kodeks for Dansk 
Konkurrenceidræt.  

• Sportslige aktiviteter: Kommunen skal i samarbejde med de lokale miljøer implementere aktiviteter, 
der understøtter det lokale talent- og elitearbejde. Det kan være aktiviteter der er målrettet 
klubudvikling, implementering af Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept, 
kompetenceudvikling af trænere og ledere, netværksfacilitering og videndeling på tværs af miljøer, 
atletuddannelse i talentklasser og på ungdomsuddannelser, etablering af supportfunktioner og 
træningstilbud samt aktiviteter, der sætter det værdibaserede talentarbejde i spil i de lokale talent- 
og elitemiljøer. De konkrete aktiviteter aftales med Team Danmark i forbindelse med 
aftaleindgåelsen. 

Kommuner der ønsker at indgå i et formelt samarbejde med Team Danmark, skal kontakte Team Danmark 
og herefter udarbejde en interessetilkendegivelse jf. bilag 1. 

Team Danmark aktiviteter og koncepter  
Team Danmark afholder årligt netværks- og vidensaktiviteter som f.eks. nationale og regionale 
netværksmøder samt studieture for elitekommunerne og relevante specialforbund. Formålet med de 
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forskellige aktiviteter er at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører, 
understøtte videndeling og sikre et koordineret talent- og elitearbejde i 
Danmark. Netværksaktiviteterne koordineres af Team Danmark og planlægges i samarbejde med blandt 
andre elitekommunerne og specialforbund. 

Team Danmark understøtter udviklingen af lokale og nationale skolestrukturer, der kan sikre gode rammer 
for det enkelte talents mulighed for at kombinere sport og uddannelse. Team Danmarks Talentklassekoncept 
samt uddannelsespartnerkoncept skaber i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner grundlag for 
gode uddannelsestilbud på henholdsvis folkeskoler samt ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser. 

Team Danmark understøtter kompetenceudvikling og videndeling i kommunerne ved at udbyde basalkurser. 
samt tilbyde adgang til en e-læringsplatform med fokus på atletuddannelse. 

Team Danmark kan bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser i kommunerne, der kan understøtte og 
udvikle samarbejdet mellem forbund og elitekommuner i de prioriterede sportsgrene samt generere ny viden 
og indsigt, der kan udvikle det danske talentarbejde nationalt. 

Team Danmark bidrager med sparring og rådgivning til den lokale indsats og udvikler løbende nye initiativer, 
aktiviteter og koncepter, der kan bidrage til udviklingen af elitekommunesamarbejdet samt talent- og 
elitearbejdet lokalt. På www.teamdanmark.dk findes relevante materialer og koncepter, der kan understøtte 
udviklingen af gode talent- og elitemiljøer. 

Team Danmark vil i samarbejde med elitekommunerne etablere en referencegruppe, der skal bistå med 
sparring og rådgivning i forhold til udviklingen af koncepter og de aktiviteter, der afholdes i regi af 
elitekommunenetværket. Referencegruppen vil bestå af repræsentanter fra Team Danmark samt 4-5 
repræsentanter fra elitekommunerne. Referencegruppen mødes efter behov og kan, når det vurderes 
relevant, inddrage eksterne aktører i arbejdet. 

Tværkommunale og regionale samarbejdsformer 
Team Danmark har et særligt fokus på at understøtte udviklingen af det tværkommunale samarbejde med 
henblik på at styrke samspillet i dansk eliteidræt i en lokal, regional og national kontekst. Dette kan afspejle 
sig i konkrete aktiviteter, der knytter sig til elitekommunesamarbejdet eller andre strategiske initiativer som 
f.eks. Team Danmarks innovationscentre i København, Aarhus, Odense og Aalborg. 

Elitekommunesamarbejdet skal have øje for den langsigtede udvikling af de lokale miljøer med henblik på at 
skabe de bedst mulige rammer for de lokale talenter, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres 
idrætslige og personlige udvikling og trivsel. Det langsigtede fokus og den enkeltes atlets personlige udvikling 
skal også afspejle sig i det tværkommunale samarbejde. Specialforbundene har forskellige 
kraftcenterstrukturer og turneringsstrukturer, og i nogle situationer kan det for en atlets videre sportslige og 
personlige udvikling være hensigtsmæssigt at skifte til et sportsligt miljø i en anden kommune. I sådanne 
tilfælde skal elitekommunesamarbejdet med afsæt i Team Danmark og DIFs Etiske Kodeks og Team Danmarks 
og DIFs Værdisæt for Talentudvikling understøtte løsninger og muligheder, der skaber den bedst mulige 
ramme for den enkelte atlets hverdag og udvikling. Team Danmark anerkender dog også, at der er 
situationer, hvor klubskifter er initieret af forældre, andre klubber og talentet selv, hvilket kan skabe 
uhensigtsmæssigheder i de lokale samarbejder og potentielt også påvirke udøverens langsigtede sportslige 
og personlige udvikling negativt. Der kan ikke opstilles regler og retningslinjer for alle situationer, men det 
anbefales, at kommunen inddrager Team Danmark og det respektive specialforbund, hvor konkrete sager 
problematiserer det lokale talent- og elitearbejde. 

http://www.teamdanmark.dk/
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Ansvar og forvaltning 
Team Danmark har jf. Eliteidrætsloven ikke en tilsynsforpligtelse over for 
elitekommunerne, og det er i udgangspunktet et lokalt ansvar at sikre et forsvarligt talent- og elitearbejde. 
Team Danmark stiller krav om, at kommunerne i samarbejde med de lokale aktører arbejder inden for 
rammerne af Lov om Eliteidræt, Team Danmark og DIFs Værdisæt for Talentudvikling samt Team Danmark 
og DIFs Etiske Kodeks for Dansk Konkurrenceidræt.  

Team Danmark, specialforbund og Elitekommunerne er i fællesskab forpligtet til at orientere hinanden, hvis 
man bliver bekendt med sager, der strider imod førnævnte og gå i en dialog med henblik på at få løst de 
konkrete problemstillinger. 

Team Danmark og Elitekommunen kan efter dialog og i yderste konsekvens opsige samarbejdet, hvis 
parterne efter den anden parts opfattelse ikke lever op til forventningerne om at understøtte et 
samfundsmæssigt forsvarligt talent- og elitearbejde. 

Team Danmark afholder årligt statusmøder med kommunerne, hvor samarbejdet evalueres. Derudover 
deltager Team Danmark i politiske møder og øvrig mødeaktivitet efter behov og efter nærmere aftale med 
den enkelte kommune. 

Bilag 
• Bilag 1 - Interessetilkendegivelse nye Team Danmark kommuner  
• Bilag 2 - Proces for genforhandling af aftale 
• Bilag 3 - Aftaleskabelon 

 


	Bilag 4A - Team Danmark rammeaftale 2021
	Bilag 4B - Operationelle mål 2017 til 2021 (UDKAST)
	Bilag 8 - Team Danmark Elitekommunekoncept
	Team Danmarks samarbejde med kommunerne
	Elitekommunesamarbejdet - baggrund og formål
	Organisering og roller i elitekommunesamarbejdet
	Team Danmark
	Specialforbund:
	Kommunerne

	Samarbejdsgrundlag og aftaleforhold
	Krav til samarbejdskommuner

	Team Danmark aktiviteter og koncepter
	Tværkommunale og regionale samarbejdsformer
	Ansvar og forvaltning
	Bilag


