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Dagsorden til bestyrelsesmødet 2. december 2021 
 
 
 
BESLUTNINGSPUNKTER: 
 
2) Behandling af indstillinger 
 

Baggrund 
I efteråret 2021 er alle forbund Team Danmark har haft samarbejde med, blevet evalueret i 
forhold til fremtidig samarbejdsform og støtteberettigelse, med udgangspunkt i kriterierne 
beskrevet i støttekoncept for 2021-2024. 
I forbindelse med gennemførelsen af styregruppemøderne i 2021 har Team Danmarks 
sportsmanagergruppe benyttet en dagsorden, som er analog til dispositionen i den 
efterfølgende indstillingsbeskrivelse til Team Danmarks bestyrelse. Dermed har drøftelserne 
på styregruppemøderne været direkte relateret til indholdet i de vedlagte indstillinger med 
henblik på at sikre en kvalificering af materialet til bestyrelsen.  
 
Styregruppemøderne i år har ligeledes båret præg af ny og mere åben og transparant tilgang til 
dialog, konflikter etc. bl.a. ved præsentation af fælles budskaber til forbundene.  
 
Der foregår i øjeblikket en dialog med forbundene, om yderligere økonomisk støtte via 
fondsbevillingerne fra henholdsvis Salling Fondene og Kirkbi. Dialogen er endnu ikke 
afsluttet, da der foregår en yderligere kvalificering og prioritering af de indkomne 
ansøgninger. 
 
Indstilling 
Det indstilles at bestyrelsen godkender indstillingen til den direkte økonomiske støtte til hvert 
specialforbund. 
 
Indstillingerne (Bilag 2a) indeholder en indledning, evaluering af mål for støtteperioden, 
seneste periodes støtte, resultat- og udviklingsmål for 2022, atletindplaceringer, økonomisk 
overblik og indstilling.  
 
Indstillingerne er inddelt i 5 grupper, som fremgår af bilag 2b, hvor sidste gruppe indeholder 
indstillinger hvor der kan forekomme inhabilitet i forhold til enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 
Økonomiske konsekvenser (Bilag 2b) 
Økonomisk støtte fra Team Danmark til specialforbundene udgør i alt kr. 85.481.494 der 
tages fra udlodningsmidlerne. 

 
Følgende specialforbund er til behandling: 
Team Danmark Forbund - Dansk Forening for Rosport (DFfR) 
Team Danmark Forbund - Danmarks Cykle Union (DCU) 
Team Danmark Forbund - Dansk Boldspil Union 
Team Danmark Forbund - Dansk Svømmeunion (SVØM) 
Team Danmark Forbund - Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 
Team Danmark Forbund - Parasport Danmark (PS) 
Team Danmark Forbund - Dansk Skytte Union (DSkyU) 
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Team Danmark Forbund - Dansk Golf Union (DGU) 
Team Danmark Forbund - Dansk Orienterings-Forbund (DOF) 
Team Danmark Forbund - Dansk Ride Forbund (DRF) 
Team Danmark Forbund -  Dans Danmark (DD) 
Team Danmark Forbund - Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 
Team Danmark puljeforbund  - Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF) 
Team Danmark Forbund - Danmarks Motor Union (DMU) 
Team Danmark Forbund - Dansk Automobil Sports Union (DASU) 
Team Danmark Forbund - Danmarks Brydeforbund (DB) 
Team Danmark puljeforbund  - Bordtennis Danmark (BTDK) 
Team Danmark Forbund - Triatlon Danmark (TRI) 
Team Danmark Forbund - Dansk Karate Forbund (DKarF) 
Team Danmark Forbund - Dansk Håndbold Forbund (DHF) 
Team Danmark Forbund - Badminton Danmark (BD) 
Team Danmark Forbund - Danmarks Ishockey Union (DIU) 
Team Danmark Forbund - Dansk Sejlunion (DSejlU) 
Team Danmark Forbund - Dansk Atletik Forbund (DAF) 
Team Danmark puljeforbund  - Dansk Tennis Forbund (DTF) 
Team Danmark puljeforbund  - Dansk Curling Forbund (DBTU) 
 
Dansk Skøjte Union (hurtigløb) har støtteperiode 1. juli 2021 - 30. juni 2022 og vil derfor 
blive behandlet på bestyrelsesmøde den 28. april 2022.  
 
Dansk Curling Forbund har som puljeforbund en afgrænset støtteperiode 1. juli 2021 - 28. 
februar 2022 og en eventuel ny støtteperiode vil blive behandlet på bestyrelsesmøde den 2. 
marts 2022. 
 
I forbindelse med evalueringen af Bueskydning Danmarks resultatopnåelse gennem de 
seneste to olympiader, hvor der ikke er leveret top 8 resultater ved VM og OL, er det 
administrationens indstilling at samarbejdet med Bueskydning Danmark ophører ved 
udgangen af 2021. 
  
Nye Forbund/discipliner:  
I den forgangne olympiade har der været et samarbejde mellem Dansk Tennis Forbund og 
Team Danmark, med fokus på at tilbyde ekspertservice til to atleter. I forbindelse med 
udarbejdelse af en ny disciplinanalyse er det vurderet, at der er et fremtidigt resultatpotentiale 
til at indfri kriterierne i støttekonceptet senest i 2024, hvorfor administrationen indstiller 
Dansk Tennis Forbund som Team Danmark Puljeforbund i perioden 2022 – 2024.   
 
Short Board Surfing er ny disciplin på det olympiske program ved OL i 2024. Dansk Surf og 
Rafting Forbund har udarbejdet en disciplinanalyse, hvor det fremgår at der er en 
dansk/australier, som ønsker at stille op for Danmark, der har OL medaljepotentiale allerede 
ved OL i 2024. Administrationen indstiller derfor Dansk Surf og Rafting Forbund som Team 
Danmark Puljeforbund i perioden 2022 – 2024. 
 
Ligeledes er Breakdance også ny olympisk disciplin ved OL i 2024, hvorfor der har været 
dialog med Dansk Sportsdanserforbund. De har en danser der har internationalt topniveau i 
Breakdance, men hvor der endnu er usikkerhed om vedkommende kan opnå Dansk 
statsborgerskab, hvilket er en forudsætning for at fortsætte dialogen. 
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Klatring er også ny OL-disciplin i 2024, men et samarbejde er ikke relevant grundet 
manglende struktur i forbund og fordi der ikke er umiddelbare kandidater. 
    
Det forventes på nuværende tidspunkt at der indgås samarbejdsaftaler med 26 forbund i 2022. 

 
Bilag 2a: Indstillinger  
Bilag 2b: Økonomisk overblik 

 
 
3) Behandling af endeligt strategioplæg 
  

Baggrund 
COVID 19, ledelsesskift i Team Danmark samt en reduceret periode frem til OL i Paris har 
nødvendiggjort, at genbesøge og opdatere Team Danmarks strategiske prioriteringer og 
Støttekoncept 2022-2024. De opdaterede strategiske prioriteringer og Støttekonceptet bygger 
videre på den stærke udvikling dansk eliteidræt har gennemgået de seneste år. 

Kriterierne for samarbejde – Støttekonceptet - er uændret fra den tidligere version, der 
tidligere er godkendt af bestyrelsen og Kulturministeriet. 

Opdateringen af det strategiske fundament og de strategiske prioriteringer er sket med input 
fra bestyrelsen, sportschefer, Team Danmarks medarbejdere og Kulturministeriet.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender Strategi og Støttekoncept 2022-2024. Herefter vil 
administrationen arbejde videre med at implementere de strategiske prioriteringer i en ny 
rammeaftale med Kulturministeriet, som skal foreligges bestyrelsen på kommende 
bestyrelsesmøde, samt distribuere den nye opdaterede strategi til relevante stakeholderes. 

 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 
Bilag 3: Team Danmarks Strategi og Støttekoncept 2022-2024 
 

4) Behandling af interessetilkendegivelse fra Aabenraa Kommune (Pkt. UDGÅR) 
 

Baggrund 
Team Danmark har modtaget en interessetilkendegivelse fra Aabenraa Kommune om at indgå en 
’elitekommunesamarbejdsaftale’. 
  
Aabenraa Kommunes ambition om at blive elitekommune har en bred politisk forankring. Der er 
i kommunen etableret en organisation med en elitekoordinator, der har arbejdet for at etablere en 
dual-career struktur og et sportsligt setup, der kan understøtte de lokale talentudviklingsmiljøer. 
Aabenraa Kommune afsætter årligt 1,5. mio. kr. til indsatsen. 
  
Aabenraa Kommune ønsker at prioritere følgende sportsgrene: 

• Atletik  
• Drenge Håndbold 
• Pige Håndbold  
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• Badminton 
  
På baggrund af interessetilkendegivelsen og dialog med Aabenraa Kommune, vurderer Team 
Danmark, at der er grundlag for videre dialog med kommunen om et muligt samarbejde. Der er i 
den forbindelse yderligere behov for kvalificering og udvikling af kommunens nuværende og 
forventede indsatser på området. Tilsvarende skal der i samarbejde med de respektive 
specialforbund, udarbejdes udviklingsplaner for de ’prioriterede’ klubmiljøer. 
 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Team Danmarks administration til videre kvalificering 
af interessetilkendegivelsen med henblik på at indgå en evt. samarbejdsaftale med Aabenraa 
Kommune i 2023.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Såfremt vi indgår en aftale, vil Team Danmark i en 4-årig samarbejdsaftale forpligtige sig til at 
yde et årligt løntilskud på 50.000 kr. til elitekoordinatoren i Aabenraa Kommune. 
 
Bilag 4: Interessetilkendegivelse 

 
ORIENTERINGSPUNKTER: 
 
5) Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2021 – Behandles på lukket møde 
 
Behandles på lukket møde. 
 
6) Brugerundersøgelse 
 

Baggrund 
Brugerundersøgelsen er den syvende af denne type målinger, som er blevet gennemført i  
perioden 2013-2021. Målingerne gennemføres for at vurdere tilfredsheden med Team 
Danmarks arbejde i forhold til de atleter, som er omfattet af Team Danmarks støttekoncept. 
 
Dette års måling er ikke så omfattende som tidligere års målinger og fokuserer kun på 
udvalgte spørgsmål vedrørende overordnet tilfredshed, sportslige ekspertydelser, teknologi, 
faciliteter og job/uddannelse. Det skyldes, at Team Danmark ønsker at vide mere om 
atleternes trivsel, og derfor har Idan og Team Danmark i fællesskab udviklet et nyt survey-
modul herom. Modulet om trivsel erstatter en lang række af de spørgsmål, der i de tidligere 
brugerundersøgelser omhandlede atleternes tilfredshed med de forskellige ydelser, som Team 
Danmark tilbyder atleterne.  
De nye spørgsmål vedrørende trivsel er udsendt i samme survey som de tilbageværende 
brugertilfredshedsspørgsmål. Resultaterne omhandlende trivsel er afrapporteret i en særskilt 
rapport. 
 
Dette års brugerundersøgelse er gennemført fra medio september til primo november 2021 og 
omfatter et spørgeskema udsendt til samtlige Team Danmark-støttede atleter. 52 pct. har 
besvaret spørgeskemaet.  
Svarsamplet er repræsentativt for hele atletgruppen, som er omfattet af Team Danmarks 
støttekoncept, dog med mindre afvigelser i enkelte. 
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Fremadrettet vil ´Team Danmark aktivt bruge nøgletal som ”NPS” og etablere handlinger til 
forbedring af udvalgte områder. 
 
Indstilling 
Administrationens anbefalinger til handlinger, som opfølgning på undersøgelsens resultater, 
vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.  

 
 Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser her og nu. 
 
7) Præsentation og oplæg til fremtidig evaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde – 
Behandles på lukket møde 
 

Behandles på lukket møde.  

 
8) Ændring af mødedato 2022.  
 

Baggrund 
På bestyrelsesmødet 22. september 2021, blev der aftalt følgende møderække for Team 
Danmark bestyrelsesmøder i 2022: 
 
• Onsdag d. 2. marts, kl. 10.00 – 13.00 (Kvægtorvet i Odense) 
• Torsdag d. 28. april, kl. 14.00-17.00 (Brøndby) 
• Onsdag d. 21. september, kl. 14.00 – 17.00 (Aarhus) 
• Torsdag d. 27. oktober, kl. 14.00-17.00 (Odense) 
• Torsdag d. 8. december, kl. 13.00-17.00 (Aarhus) 

 
Formanden ønsker at april mødet flyttes til den 29. april eller 5. maj. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen skal tage stilling til om det planlagte møde den 28. april, kan flyttes til den 29. 
april eller 5. maj. 
 
 

9) Eventuelt.  
 

Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i forestående mesterskaber og events 
Bilag 9: Eventkalender – internationale events i 2021 og 2022 

 
 
 
Bestyrelsens kvarter. 
Her har bestyrelsen mulighed for at drøfte relevante emner uden tilstedeværelse af administrationen. 
 

 


