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TEAM DANMARK

NNF bestyrelsens afgørelse nov 2020

“… Considering that the establishment of a National Elitesport Center with 

one special research facility was a key element of the original decision of 

awarding DKK 50m to the facility, the Board declined the recommended 

proposal to change the scope of a central facility to a diversified solution.

The Board, however, approved an extension of the deadline to 31 December 

2022 in the event that Team Danmark should reconsider its proposal and 

maintain the original plan (with one special research facility).”
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Team Danmarks Nationale Elitesport Center

placeres i Idrættens Hus, Brøndby



PROJEKTET VIL STYRKE IDRÆTTENS 
INNOVATIONSKRAFT TIL GAVN FOR IDRÆTTEN OG 
ERHVERVSLIVET VED AT ETABLERE ET NATIONALT 
VÆKSTCENTER FOR IDRÆTSINNOVATION

++ for et nationalt eliteidrætscentrum
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VISION

Sportsbyen skal være det regionale og 

nationale centrum for innovation, viden 
og samarbejde inden for sport og idræt.
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++ for et nationalt eliteidrætscentrum



TEAM DANMARK

Nationalt Elitesport Center

NEC
Visionen for Team Danmarks Nationale Elitesport Center er at bringe forskningen ind i 

dansk eliteidræt og dermed udvikle en Dansk Model for hvordan videnskaben 

succesfuldt kan integreres i udviklingen af eliteidræt.

Team Danmarks Nationale Elitesport Center skal: 

• udgøre en fysisk ramme for mødet mellem forskere, trænere, atleter og Team 

Danmark medarbejdere.

• udgøre en infrastruktur og stimulere en kultur der fremmer interaktionen mellem 

forskere, trænere, atleter og Team Danmark medarbejdere. 

• bringe forskningen ind i dansk eliteidræt og dermed udvikle visionen; en Dansk Model 

for hvordan videnskaben succesfuldt kan integreres i udviklingen af eliteidræt.
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TEAM DANMARK

Nationalt Elitesport Center

NEC

Missionen er i) at ETABLERE state-of-the-art praksisnære 

forskningsfaciliteter i en fysisk ramme, som forskere fra hele landet 

benytter sig af og ii) at opbygge en accept i eliteidrætten af at indgå i 

samarbejdet med videnskaben. 
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• Tracking og video.
• Biomekanik og sensorer.
• Fysiologisk testning: styrke og udholdenhed
• Idrætsmedicinsk udredning og behandling
• Rehabiliterende træning.

• Hvile, afslapning og meditation.
• Omklædning, bad og sauna/kulde.
• The-køkken.
• Studie- og stillezone.
• Ophold.
• Café og hygge.

• Træning, styrke og udholdenhed.
• Antropometri og kropskomposition.
• Samtaler & rådgivning: ernæring & 

psykologi.
• Værksted (mekanik, materiale, 

teknologi ..)
• ANDET??? 

FORSKNINGS-FACILITETER

• Overnatning/hotel.
• Bespisning.
• Højdehotel. 
• Klimarum.
• Integreret med TDs faglige 

medarbejdere.

RAMMER FOR OPHOLD

TEAM DANMARK ADMINISTRATION

• Integreret med TDs medarbejdere.
• Møderum og kontorer.

Indholdet af  

Team Danmarks Nationale Elitesport Center
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TEAM DANMARK

Ønsket til forskerne …

Målet med at invitere jer med ind som central aktør i den forestående proces 
om etableringen af specialfaciliteterne i NEC er:

Når NEC står færdigt, er målet, at I (idrætsforskningsgrupper fra hele landet), 
prioriterer 

at gennemføre studier i NEC og have studerende udstationeret i NEC 

for at udvikle og opstille forsøg, rekruttere forsøgspersoner, gennemføre forsøg, 
dataindsamle og databehandle, ect. 

fordi der er nogle specialfaciliteter, som er unikke for jeres forskningsmetodik 
og skiller jeres studiedesigns ud fra andre lignende i verden.
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TEAM DANMARK

Processen med at definere 

Specialfaciliteterne og indholdet af  NEC

Orientering til forskere om forestående involvering:

A. Identificere udstyr og forsøgsopstillinger, som er add-on til hvad institutionerne har til rådighed.

Fase 1:

• Beskrivelse af nuværende kompetencer og faciliteter på til rådighed lokalt på instituttet. 

• Liste/beskrivelse af udstyr, forsøgsopstillinger og faciliteter i NEC, som I ser vil kunne tilgodese jeres ønsker og krav til

forsøgsopstillinger og dataindsamling. DEADLINE: 8.okt.

Fase 2: Iværksættes når der er positiv tilkendegivelse fra NNF på anmodningen. I denne fase skal NEC 

Specialfaciliteterne udvælges og designes ind i indretningen af Team Danmarks ny bygning og det øvrige Idrættens Hus. 

Opgaven løses af fagspecifikke/metodiske arbejdsgrupper med forskere og TD-fageksperter. DEADLINE: forventeligt dec

2021. 

B. Hvilke forskningsspørgsmål kan udstyr og forsøgsopstillinger bygges op omkring? Kommitment til forskningsprojekter fra enkelte 

forskere og forskergrupper. Med opgave A, fase 2.
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