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485
kategoriserede elite- og  

verdensklasseatleter

56
uddannelsespartnere på  

ungdomsudannelserne og 6 på de 
videregående uddannelser.

MIO. KR.
i donation fra Salling Fondene i  

økonomisk støtte frem mod  
OL i Tokyo

109 
personer fra forskningsinstitutter, 
Team Danmark og forbund deltog 
i dialogmøde om forskning, viden 

og elitesport med det formål 
at knytte forskningsmiljøerne 

og eliteidrætsmiljøerne tættere 
sammen.

50 



59 

MEDALJER  
11 OL-, 5 PL-,  

18 VM- og 25 EM-medaljer.

24 

Team Danmark samarbejder med  
24 Elitekommuner.  

95%
af de 111 atleter, der repræsenterede 

Danmark ved OL i Tokyo, er enten i 
gang med eller har gennemført en 

ungdomsuddannelse.

2.500
unge atleter går på en 

ungdomsuddannelse på fleksible 
vilkår med en sportslig godkendelse 

fra Team Danmark.



2021 VAR ET SPECIELT 
SPORTSÅR

Store sportslige triumfer, krydret med hjerteskærende øjeblikke har gjort 2021 til 
noget helt særligt. Midt i en verdensomspændende coronapandemi har de dan-

ske sportsstjerner samlet Danmark som måske aldrig før. 

Usædvanligt. Historisk. Jubelår. Dansk ver-
densklasse. Det er næsten svært at finde 
de rette ord for sportsåret 2021. Danske 
atleter har gennem hele året leveret den 
ene pragtpræstation efter den anden - og 
det endda i skyggen af coronapandemien, 
som også i 2021 har dikteret vilkårene.
 
Da vi gik ind i 2021, var vi meget spændte 
på, hvor dansk eliteidræt stod på baggrund 
af en coronapandemi, der har gjort det 
svært at være eliteatlet. Igen i år har aflyste 
konkurrencer og stor usikkerhed om stort 
set alt været et grundvilkår. Alligevel har 
atleter og trænere været på et niveau, hvor 
kun få andre lande kan være med, når vi 
tager befolkningsstørrelsen i betragtning.
 
Den danske succes er bredt fordelt over 
mange sportsgrene. Igen i år har dansk 
cykling markeret sig utrolig stærkt, og har 
til EM, VM og OL hentet mange medaljer 
ligesom landevejsrytterne har markeret 
sig med store sejre og flotte podieplad-
ser i de allerstørste løb. Fodbold-EM på 
hjemmebane i Parken skabte eufori og 
fællesskabsfølelse langt udover sporten. 
I badmintonhallen har Viktor Axelsen gået 
fra den ene sejr til den anden. Og i hånd-
boldhallen har først herrelandsholdet og 
kvindelandsholdet indrammet året flot med 
VM-guld til herrerne i januar og VM-bronze 
til kvinderne i december.
 

MEDALJERUS I CORONAENS 
SKYGGE
De udskudte OL og PL blev afholdt uden 
tilskuere og under strenge restriktioner. 
Atleter, trænere og forbund har været under 
et enormt pres op til de udskudte lege, 
og de har sammen med Team Danmark 
været nødt til at skrotte stort set alle planer 
og på meget kort tid lægge nye. Alligevel 
formåede atleter og trænere at præstere på 
højeste hylde i Tokyo med 11 medaljer til OL 
og 5 medaljer til PL. 

At Danmark stadig vinder så mange 
medaljer viser, hvor godt og professionelt, 
der bliver arbejdet i forbundene. Ingen skal 
tage lyset fra atleterne, men jeg vil gerne 
fremhæve og hylde landstrænerne og 
forbundene for deres arbejde under svære 
vilkår. Det er ganske enkelt verdensklasse, 
det de har leveret under pandemien
 
MEDALJER OG MENNESKER
Medaljer til OL, PL, VM, EM osv. kan dog 
aldrig stå som det eneste succeskriterium. 
Vi bryster os af, at vi i Danmark udvikler 
eliteidrætten ansvarligt. Det betyder 
helt konkret, at vi i Danmark ikke vil vinde 
medaljer for enhver pris. I vores tilgang til 
eliteidræt arbejder vi sammen med forbun-
dene med atleten centrum, hvor det handler 
om, at atleten skal lykkes med at nå sine 
drømme og sit fulde potentiale både på og 



uden for banen. Skal du lykkes på den lange 
bane kræver det derfor fokus på ’det hele 
menneske’ og ikke udelukkende fokusere 
på det sportslige potentiale. Du præsterer 
bedst, når der er balance i dit liv, og du trives 
i din hverdag. 

Derfor er der heller ingen modsætning 
mellem præstationer og trivsel. Tværtimod. 
Jeg er glad for, at trivsel blandt atleterne er 
en højt prioriteret opgave. Et godt eksempel 
er, at der bliver taget hånd om atleter, der 
efter et OL kan opleve tomhed, manglende 
motivation og mål. Fænomenet kaldes 
OL-blues og Team Danmarks sportspsyko-
loger har i efteråret haft kontakt med alle de 
atleter, der var i Tokyo for at høre, hvordan 
de har det, og om der er noget, vi eller deres 
forbund kan hjælpe med.

TAK FOR STØTTEN 
Udskydelsen af OL, PL og en lang række 
andre mesterskaber har betydet et mas-
sivt pres på Team Danmarks midler og 
muligheder for at investere i forbundenes 
elitearbejde. Det drejer sig bl.a. om økonomi 
til træneransættelser, direkte støtte til 
atleter, træningslejre, nyt udstyr osv. Endnu 
engang har Salling Fondene vist sin store 
opbakning til atleterne og dansk eliteidræt 
med en rekordstor donation på 50 milli-
oner kroner til Team Danmark og vores 
forberedelse til OL i Paris. En række andre 
virksomheder og fonde bidrager også til 
vores arbejde, og der er en uundværlig 
opbakning til dansk eliteidræt, som gør en 

enorm forskel for vores muligheder for at 
støtte atleter, trænere og forbund. Det er vi 
taknemmelige for, og vi arbejder fokuseret 
på, at endnu flere danske virksomheder 
kommer med som partnere til gavn for 
dansk eliteidræt.

FORVENTNINGER TIL 2022
2021 har endnu engang vist, hvordan 
eliteidrætten samler Danmark og spreder 
glæde og stolthed. 

OL og PL i Paris 2024 er kun to et halvt år 
ude i fremtiden, og sammen med forbun-
dene er vi i fuld gang med at planlægge 
vores indsatser. I mellemtiden har atleterne 
en masse konkurrencer - både olympiske 
og ikke olympiske sportsgrene - hvor de 
vil gøre alt, hvad de kan for at vinde guld til 
Danmark. Og jeg kan love, at Team Danmark 
vil stå lige bag dem.

Det virker som om, at hele Danmark har følt 
med atleterne og bakket dem op i 2021 – 
både når Dannebrog er gået til tops, eller 
når en livslang drøm er bristet. Den opbak-
ning håber og tror jeg også, vi vil opleve i 
2022, som forhåbentlig bliver endnu et stort 
sportsår for Danmark.

Lars Krarup
Formand, Team Danmark



MEDALJER 2021
Antal medaljer vundet i 2021 i Team Danmark-støttede sportsgrene og 

discipliner ved EM, VM, OL og PL.

OL-MEDALJER - 11 STK

3 4 4

PL-MEDALJER - 5 STK

3 1 1



TOTAL: 59 GULD: 17

SØLV: 13 BRONZE: 29

VM-MEDALJER - 18 STK

4 1 13

EM-MEDALJER - 25 STK

7 7 11



Anne-Marie Rindom
OL-guld i sejlsport, 
Laser Radial

Foto: Lars Møller





SALLING FONDENE OG 
KIRKBI ER MED HELE 
VEJEN TIL PARIS 2024

Salling Fondene viste i 2021 endnu engang deres store 
opbakning til dansk eliteidræt med en donation på 50 mio. 
kr. til Team Danmarks arbejde frem mod OL og PL i Paris i 
2024. Med donationen er Salling Fondene den suverænt 
største kommercielle bidragsyder til dansk eliteidræt med 
samlet 190 mio. kr. siden 2009.

Også fra KIRKBI er der fortsat opbakning til de danske OL- 
og PL-atleter.  KIRKBI indgik i 2021 en partnerskabsaftale 
med DIF og Team Danmark med en værdi på 50 millioner 
kroner frem mod legene i Paris i 2024. 

Medaljer koster penge, og mange lande investerer massivt 
i eliteidræt. Derfor er donationer fra Salling Fondene og 
KIRKBI afgørende for, at Team Danmark kan hjælpe atleter, 
trænere og forbund med at være med helt fremme.



Salling Fondene offentliggjorde 
i 2021 en donation på 50 mio. 
kr. til Team Danmark.

Foto: Yellows



VINDERE PÅ OG  
UDEN FOR BANEN

Team Danmark har fokus på at løfte danske atleters uddannelsesmuligheder og 
trivsel samt styrke kompetenceniveauet blandt trænere og ledere. 

DUAL CAREER OG
MENTAL SUNDHED

Team Danmark deltager i EU-støttet 
projekt omhandlende Dual Career og 

Mental sundhed. Projektet forløber over 
2 år, og formålet er at optimere dual 
career i europæiske elitesports- og 

uddannelsesorganisationer. I projektet 
deltager et spænd af forskellige 

organisationer (f.eks. nationale sports 
forbund, high-performance centre, 

elitesports klubber, universiteter, 
sportsuddannelser, sundhedsinstitutter) 

og spænder over ungdomsuddannelser til 
videregående uddannelse.

REKORDMANGE 
UDDANNELSESPARTNERE

Hele 56 ungdomsuddannelsesinstitutioner 
blev i 2021 godkendt af Team Danmark 

for perioden 2022-2024. Dermed er 
det nu muligt for eliteidrætselever at 

kombinere deres elitesportskarriere med 
en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår 

bredt fordelt over landet.

INFORMATIONSMØDER OM 
UDDANNELSE OG ELITEIDRÆT
I 2021 holdt Team Danmark syv regionale

informationsmøder om ungdoms-
uddannelse og eliteidræt, hvor 625 

kommende studerende deltog, og der blev 
lavet en online version af oplægget  

fra informationsmøderne, som findes på 
www.teamdanmark.dk

Derudover afholdt Team Danmark i 2021 et 
online informationsmøde om mulighederne 
for at kombinere videregående uddannelse 

og eliteidræt.

UDDANNELSESSTØTTE 
TIL ATLETER

I 2021 har Team Danmark bevilget i 
alt 72 måneders uddannelsesstøtte 

samt finansieret ca. 1436 supplerende 
undervisningstimer til eliteatleter.



Viktor Axelsen
OL-Guld, badminton 

Foto: Lars Møller



VIDEN  
FLYTTER 

GRÆNSER
Dansk eliteidræt er afhængig af, at den nyeste og bedste viden er tilgængelig  
for atleter, trænere og sportschefer. Derfor er idrætsforskning og udvikling og 

implementering af ny viden et vigtigt element i Team Danmarks arbejde.

FORSKNINGSPROJEKTER 
 Der er i 2021 afsluttet tre Team Danmark-
støttede forskningsprojekter: Et om Brain-

Endurance-Træning i orienteringsløb, et om 
kortvarig intensiv træning i ishockey og et 

om atleter ramt af Covid-19. 

NATIONALT ELITESPORT 
CENTER

 Det er i 2021 besluttet, at placeringen 
af Team Danmarks Nationale Elitesport 

Center bliver i området omkring Idrættens 
Hus i Brøndby Kommune. 

FORSKNINGSNETVÆRK 
Team Danmark har i 2021 etableret et nyt 
forskningsnetværk, så der nu er i alt seks 

forskningsnetværk, der arbejder med 
idrætsforskning. Det nye netværk med 
navnet ’Elitesportsmiljøer i et krydsfelt 
mellem medaljer, mental sundhed og 

compassion’ skal bidrage til at udvikle 
elitesportsmiljøer, der understøtter danske 

atleters trivsel, præstationer og udvikling 
som atleter og mennesker. 



Jonas Vingegaard
Nr. 2 i Tour de France

Foto: Pete Goding_GodingImages





Lasse Norman Hansen og 
Michael Mørkøv
OL-guld i parløb.

Foto: SWpix



ELITEKOMMUNERNE 

Team Danmark samarbejder med 24 Elitekommuner om at udvikle og højne kvali-
teten af talentarbejdet i dansk eliteidræt. Hver kommune  

understøtter de lokale talentmiljøer, så unge talenter kan udvikle 
sig til at begå sig på højeste internationale niveau. Elitekommunerne 
arbejder tæt sammen med idrætsskoler og de lokale ungdoms- og 

videregående uddannelser, så talenterne kan kombinere 
både idræt og uddannelse. 

AALBORG

RANDERS

AARHUS

HOLSTEBRO

HORSENS

VEJLE

ESBJERG
FREDERICIA

KOLDING

HADERSLEV

ODENSE

SVENDBORG

SLAGELSE

ROSKILDE

HELSINGØR

HILLERØD

GENTOFTE

KØBENHAVN
BALLERUP

SILKEBORGHERNING

VIBORG

THISTED

SKIVE



SUNDT TALENTARBEJDE MED 
STÆRKE VÆRDIER

Sammenhængende talentstrategier er nøglen til succes i eliteidræt.  
Fokus i Team Danmarks talentarbejde er på stærke værdier samt på at tilegne 
sig og videreformidle den nyeste viden om træning af børn og unge til vores 

samarbejdspartnere.

FIT FIRST 20
I 2021 har Team Danmark 

støttet Fit First 20, som er et 
undervisningsmateriale, der sikrer 

idrætsundervisning med høj kvalitet i 
4.-6. klasse i folkeskolen og bidrager 

til at give børn og unge et godt 
idrætsfundament. Materialet er 

lavet i samarbejde mellem Syddansk 
Universitet, Danmarks Idrætsforbund 

og 20 specialforbund.

 

NETVÆRK FOR 
TALENTANSVARLIGE

I samarbejde med DIF driver Team 
Danmark et netværk for talentansvarlige 
i 23 specialforbund. I 2021 har netværket 

bl.a. haft fokus på tilbagevenden til 
sport efter coronanedlukningen, brug 
af data i talentudvikling og elitesport, 
og på hvordan man i talentarbejde får 

succes med forskellige trænertyper i et 
sportspsykologisk perspektiv. 

 TALENTSTRATEGIER I 
FORBUNDENE

Alle forbund, som Team Danmark samarbejder 
med, har strategier for talentarbejde. I 2021 har 
Team Danmark bl.a. givet sparring til Dansk Ride 
Forbund, Dansk Atletik Forbund og Dansk Golf 

Union om udvikling af talentkoncepter.
I samarbejde med Danmarks Ishockey Union, 
Dansk Svømmeunion, Badminton Danmark, 
Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold 
Forbund har Team Danmark desuden lavet 

anbefalinger til det sportslige indhold i 
talentklasserne.

TALENTRÆNERSYMPOSIUM
Der er i 2021 afholdt talenttrænersymposium 

om fysiologisk udvikling af børn og unge og 
fysisk træning før, under og efter puberteten 

med udgangspunkt i ATK 2.0 og TalentHUSET. 
Der er derudover afholdt tre trænersymposier 

om sportspsykologi i den daglige træning 
og motivation generelt og i forbindelse med 

tilbagevenden til konkurrence og træning efter 
coronanedlukningen. 



ATLETKOMITÉEN -
DE AKTIVES TALERØR

Aktivkomitéen skiftede i 2021 navn til Atlet-
komitéen og gennemgik en reorganisering 
med henblik på at sikre atleterne mere 
indflydelse og en stærkere stemme.

Atletkomitéen er de aktives talerør over for 
bestyrelse og administration i DIF og Team 
Danmark og kan gå ind i sager om OL og eli-
teidræt. Atletkomitéen er desuden bindeled 
til WADA’s Athletes Commission.

Atletkomitéen består af 12 medlemmer. 
10 vælges for en 4-årig periode i året efter 
sommer-OL. 1 medlem udpeges af Team 
Danmarks bestyrelse, og det danske med-
lem af IOC’s og EOC’s Athletes Commission 
er født medlem.
 

Tobias Thorning Jørgensen
PL-guld i dressur i både test og kür

Foto: Lars Møller



I de seneste år har Team Danmark etableret 
en række nye samarbejdsrelationer med 
DIF. Blandt de væsentligste samarbejdsfla-
der i 2021 har været fælles talentprojekter, 
planlægning og afvikling  af OL i Tokyo og 
at hjælpe forbund og atleter bedst muligt 
igennem Covid-19 og nedlukningen af 
Danmark.

Samspillet med Kulturministeriet om 
udviklingen af dansk elitesport blev styrket 
og formaliseret i forbindelse med revisio-
nen af lovgivningen om eliteidræt i 2004. I 
april 2021 blev der vedtaget en lovændring 
med henblik på at styrke atleternes stemme 
i Team Danmarks bestyrelse og Team 
Danmarks tilsynsforpligtelse m.v. Team 
Danmark indgår fireårige resultatkontrakter 
med Kulturministeriet og har løbende dialog 
om udviklingen af dansk eliteidræt.  

Dialog og et velfungerende samarbejde 
med atleterne er vigtig for Team Danmark. 
Regelmæssig kontakt med Atletkomitéen 
og dialog med specialforbundene og atle-
terne sikrer et velfungerende samarbejde. 

RELATIONER

Anti Doping Danmark er en uafhængig, 
selvejende institution under Kulturministe-
riet, der i et samarbejde mellem regeringen 
og idrættens organisationer skal bekæmpe 
brugen af doping og styrke de grundlæg-
gende værdier i både eliteidrætten og den 
brede folkelige idræt i Danmark. ADD løser 
sine opgaver i regi af “Lov om fremme af 
integritet i idrætten” og internationale regler 
på området. 

Sport Event Denmarks mål er via store in-
ternationale idrætsbegivenheder at udvikle 
idrætten i Danmark, markedsføre Danmark i 
udlandet og placere Danmark på idrættens 
verdenskort samt tiltrække turister til 
Danmark. Team Danmark er i løbende dialog 
med Sport Event Denmark.

Det er en fastlagt andel af udlodnings-
midlerne, som skaber grundlaget for den 
offentlige støtte til Team Danmark. Det er 
selskabet Danske Lotteri Spil under Danske 
Spil, der leverer den lovmæssigt bestemte 
andel af overskuddet, der hvert år samlet 
set udgør udlodningsmidlerne.



VISION
AT UDVIKLE ELITEIDRÆT I VERDENSKLASSE
Vores ambition er, at dansk eliteidræt har verdensklasse, så flere talenter 
forfølger deres drøm, og flere atleter lykkes med at bringe medaljer og 
store oplevelser til Danmark.

Vi arbejder derfor hele tiden på at forbedre rammer og vilkår for eliteatleter 
i forhold til at lykkes med deres sport på en ansvarlig måde.

MISSION
MENNESKER OG MEDALJER
Vi kæmper for atleterne, så de kan kæmpe for Danmark. Vi kalder det 
Mennesker og Medaljer, fordi vi tror på, at medaljer skabes ved at arbejde 
med det hele menneske igennem hele karrieren.

Vi står bag atleterne, når de kæmper for Danmark og foran, når de kommer 
under pres udefra.

Lisa Kjær Gjessing
PL-guld i taekwondo

Foto: Lars Møller



TEAM DANMARK-STØTTEDE 
ATLETER 2021

INDIVIDUELLE IDRÆTSGRENE
HOLDIDRÆTSGRENE 

KVINDER
MÆND

15-24 ÅR
25-29 ÅR

30+ 

46% 54% 58% 42%

69%

12%

19%

I 2021 støttede Team Danmark i alt 1095 atleter fordelt på 120 
verdensklasseatleter, 365 eliteatleter og 610 bruttogruppeatleter.



TAK FOR SAMARBEJDET

SUPPLIERS

OLYMPISKE PARTNERE

PARTNERE



56 medarbejdere møder hver dag ind hos 
Team Danmark i enten Idrættens Hus i 
Brøndby, Sportens Hus i Aarhus eller i vores 
lokale på Syddansk Universitet i Odense. 
Team Danmark er en arbejdsplads med 
store ambitioner på både dansk eliteidræts 
og vores medarbejderes vegne. Vi kæmper 
hver dag for at udvikle dansk eliteidræt og 
vejen til verdensklasse.

Innovation står højt på dagsordenen i inter-
national eliteidræt og hos Team Danmark. Vi 
skal konstant nytænke, afprøve og udvikle 
nye måder at arbejde på, som kan give 

atleter og trænere de bedste forudsæt-
ninger for at lykkes med deres drømme. Vi 
elsker, når det hele går op i en højere enhed, 
og eliteidrætten samler Danmark på kryds 
og tværs.

Det kræver, at vi sammen med de forbund, 
vi samarbejder med, arbejder knivskarpt i et 
særdeles konkurrencepræget miljø. Derfor 
prioriterer Team Danmark at kompetence-
udvikle vores medarbejdere, så vi står bedst 
muligt rustet til give Danmark verdens-
klasse - på og uden for banen. 

ORGANISATION OG 
MEDARBEJDERE

Frederic Vystavel og 
Joachim Sutton
OL-bronze i roning

Foto: Lars Møller





Banelandsholdet
OL-sølv i 4000m holdforfølgelse

Foto: Lars Møller



1095 TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER

49
atleter fra  

Badminton Danmark

14
atleter fra  

Dansk Triatlon Forbund

23
atleter fra Dansk Automobil 

Sports Union

35
atleter fra  

Parasport Danmark

182
atleter fra Dansk Håndbold 

Forbund

32
atleter fra Dansk Kano og 

Kajak Forbund

25
atleter fra Dansk 

Orienterings-Forbund

15
atleter fra  

Dansk Ride Forbund

65
atleter fra  

Dansk Sejlunion

17
atleter fra  

Dansk Skytte Union

36
atleter fra  

Dansk Svømmeunion

173
atleter fra  

Dansk Boldspil-Union

3
atleter fra  

Bordtennis Danmark

10
atleter fra  

Bueskydning Danmark

37
atleter fra Dansk Forening 

for Rosport

55
atleter fra  

Dansk Golf Union

21
atleter fra Danmarks 

Bowling Forbund

7
atleter fra  

Danmarks Brydeforbund

66
atleter fra  

Danmarks Cykle Union

149
atleter fra Danmarks 

Ishockey Union

4
atleter fra  

Danmarks Motor Union

30
atleter fra Dans Danmark

27
atleter fra  

Dansk Atletik Forbund

Team Danmark har ansvaret for at koordinere og udvikle dansk eliteidræt  på en social og 
samfundsmæssig forsvarlig måde.

Derfor arbejder Team Danmark på at forbedre rammer og vilkår i bl.a. uddannelsessystemet, og vi arbejder 
hver dag tæt sammen med specialforbund, landstrænere og atleter for at skabe dansk verdensklasse på 

alverdens sportsarenaer.

7
atleter fra  

Dansk Karate Forbund

5
atleter fra  

Dansk Curling Forbund

6
atleter fra 

Dansk Fægte-Forbund

2
atleter fra 

Dansk Tennis Forbund
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59 

MEDALJER  
11 OL-, 5 PL-,  

18 VM- og 25 EM-medaljer.

24 

Team Danmark samarbejder med  
24 Elitekommuner.  

95%
af de 111 atleter, der 

repræsenterede Danmark ved 
OL i Tokyo, er enten i gang 

med eller har gennemført en 
ungdomsuddannelse.

2.500
unge atleter går på en 

ungdomsuddannelse på 
fleksible vilkår med en sportslig 
godkendelse fra Team Danmark.



2021 VAR ET SPECIELT 
SPORTSÅR

Store sportslige triumfer, krydret med hjerteskærende øjeblikke har 
gjort 2021 til noget helt særligt. Midt i en verdensomspændende 

coronapandemi har de danske sportsstjerner samlet Danmark som 
måske aldrig før. 

Usædvanligt. Historisk. Jubelår. Dansk verdensklasse. Det er næsten 
svært at finde de rette ord for sportsåret 2021. Danske atleter har gennem 
hele året leveret den ene pragtpræstation efter den anden - og det endda i 
skyggen af coronapandemien, som også i 2021 har dikteret vilkårene.
 
Da vi gik ind i 2021, var vi meget spændte på, hvor dansk eliteidræt stod på 
baggrund af en coronapandemi, der har gjort det svært at være eliteatlet. 
Igen i år har aflyste konkurrencer og stor usikkerhed om stort set alt været 
et grundvilkår. Alligevel har atleter og trænere været på et niveau, hvor kun få 
andre lande kan være med, når vi tager befolkningsstørrelsen i betragtning.
 
Den danske succes er bredt fordelt over mange sportsgrene. Igen i år har 
dansk cykling markeret sig utrolig stærkt, og har til EM, VM og OL hentet 
mange medaljer ligesom landevejsrytterne har markeret sig med store sejre 
og flotte podiepladser i de allerstørste løb. Fodbold-EM på hjemmebane 
i Parken skabte eufori og fællesskabsfølelse langt udover sporten. I 
badmintonhallen har Viktor Axelsen gået fra den ene sejr til den anden. 
Og i håndboldhallen har først herrelandsholdet og kvindelandsholdet 
indrammet året flot med VM-guld til herrerne i januar og VM-bronze til 
kvinderne i december.
 
MEDALJERUS I CORONAENS SKYGGE
De udskudte OL og PL blev afholdt uden tilskuere og under strenge 
restriktioner. Atleter, trænere og forbund har været under et enormt pres 
op til de udskudte lege, og de har sammen med Team Danmark været nødt 
til at skrotte stort set alle planer og på meget kort tid lægge nye. Alligevel 
formåede atleter og trænere at præstere på højeste hylde i Tokyo med 11 
medaljer til OL og 5 medaljer til PL. 

At Danmark stadig vinder så mange medaljer viser, hvor godt og 
professionelt, der bliver arbejdet i forbundene. Ingen skal tage lyset 
fra atleterne, men jeg vil gerne fremhæve og hylde landstrænerne og 
forbundene for deres arbejde under svære vilkår. Det er ganske enkelt 
verdensklasse, det de har leveret under pandemien
 
MEDALJER OG MENNESKER
Medaljer til OL, PL, VM, EM osv. kan dog aldrig stå som det eneste 
succeskriterium. Vi bryster os af, at vi i Danmark udvikler eliteidrætten 
ansvarligt. Det betyder helt konkret, at vi i Danmark ikke vil vinde medaljer for 
enhver pris. I vores tilgang til eliteidræt arbejder vi sammen med forbundene 
med atleten centrum, hvor det handler om, at atleten skal lykkes med at 
nå sine drømme og sit fulde potentiale både på og uden for banen. Skal du 
lykkes på den lange bane kræver det derfor fokus på ’det hele menneske’ 
og ikke udelukkende fokusere på det sportslige potentiale. Du præsterer 
bedst, når der er balance i dit liv, og du trives i din hverdag. 

Derfor er der heller ingen modsætning mellem præstationer og trivsel. 
Tværtimod. Jeg er glad for, at trivsel blandt atleterne er en højt prioriteret 
opgave. Et godt eksempel er, at der bliver taget hånd om atleter, der efter et 
OL kan opleve tomhed, manglende motivation og mål. Fænomenet kaldes 
OL-blues og Team Danmarks sportspsykologer har i efteråret haft kontakt 
med alle de atleter, der var i Tokyo for at høre, hvordan de har det, og om der 
er noget, vi eller deres forbund kan hjælpe med.

TAK FOR STØTTEN 
Udskydelsen af OL, PL og en lang række andre mesterskaber har 
betydet et massivt pres på Team Danmarks midler og muligheder for at 
investere i forbundenes elitearbejde. Det drejer sig bl.a. om økonomi til 
træneransættelser, direkte støtte til atleter, træningslejre, nyt udstyr osv. 
Endnu engang har Salling Fondene vist sin store opbakning til atleterne og 
dansk eliteidræt med en rekordstor donation på 50 millioner kroner til Team 
Danmark og vores forberedelse til OL i Paris. En række andre virksomheder 
og fonde bidrager også til vores arbejde, og der er en uundværlig opbakning 
til dansk eliteidræt, som gør en enorm forskel for vores muligheder for at 
støtte atleter, trænere og forbund. Det er vi taknemmelige for, og vi arbejder 
fokuseret på, at endnu flere danske virksomheder kommer med som 
partnere til gavn for dansk eliteidræt.

FORVENTNINGER TIL 2022
2021 har endnu engang vist, hvordan eliteidrætten samler Danmark og 
spreder glæde og stolthed. 

OL og PL i Paris 2024 er kun to et halvt år ude i fremtiden, og sammen med 
forbundene er vi i fuld gang med at planlægge vores indsatser. I mellemtiden 
har atleterne en masse konkurrencer - både olympiske og ikke olympiske 
sportsgrene - hvor de vil gøre alt, hvad de kan for at vinde guld til Danmark. 
Og jeg kan love, at Team Danmark vil stå lige bag dem.

Det virker som om, at hele Danmark har følt med atleterne og bakket dem 
op i 2021 – både når Dannebrog er gået til tops, eller når en livslang drøm 
er bristet. Den opbakning håber og tror jeg også, vi vil opleve i 2022, som 
forhåbentlig bliver endnu et stort sportsår for Danmark.

Lars Krarup
Formand, Team Danmark



Jonas Vingegaard
Nr. 2 i Tour de France

Foto: Pete Goding_GodingImages



MEDALJER 2021
Antal medaljer vundet i 2021 i Team Danmark-støttede sportsgrene 

og discipliner ved EM, VM, OL og PL.



Anne-Marie Rindom
OL-guld i sejlsport, Laser Radial

Foto: Lars Møller



SALLING FONDENE OG 
KIRKBI ER MED HELE 
VEJEN TIL PARIS 2024

Salling Fondene viste i 2021 endnu engang deres store opbakning til 
dansk eliteidræt med en donation på 50 mio. kr. til Team Danmarks arbejde 
frem mod OL og PL i Paris i 2024. Med donationen er Salling Fondene den 
suverænt største kommercielle bidragsyder til dansk eliteidræt med samlet 
190 mio. kr. siden 2009.

Også fra KIRKBI er der fortsat opbakning til de danske OL- og PL-atleter.  
KIRKBI indgik i 2021 en partnerskabsaftale med DIF og Team Danmark med 
en værdi på 50 millioner kroner frem mod legene i Paris i 2024. 

Medaljer koster penge, og mange lande investerer massivt i eliteidræt. 
Derfor er donationer fra Salling Fondene og KIRKBI afgørende for, at Team 
Danmark kan hjælpe atleter, trænere og forbund med at være med helt 
fremme.

Salling Fondene offentliggjorde i 2021 en donation på 50 mio. kr. til 
Team Danmark. Foto: Yellows



VINDERE PÅ OG  
UDEN FOR BANEN

Team Danmark har fokus på at løfte danske atleters 
uddannelsesmuligheder og trivsel samt styrke kompetenceniveauet 

blandt trænere og ledere. 

DUAL CAREER OG MENTAL SUNDHED
Team Danmark deltager i EU-støttet projekt omhandlende Dual Career og 

Mental sundhed. Projektet forløber over 2 år, og formålet er at optimere 
dual career i europæiske elitesports- og uddannelsesorganisationer. 

I projektet deltager et spænd af forskellige organisationer (f.eks. 
nationale sports forbund, high-performance centre, elitesports klubber, 
universiteter, sportsuddannelser, sundhedsinstitutter) og spænder over 

ungdomsuddannelser til videregående uddannelse.

REKORDMANGE UDDANNELSESPARTNERE
Hele 56 ungdomsuddannelsesinstitutioner blev i 2021 godkendt 

af Team Danmark for perioden 2022-2024. Dermed er det nu muligt 
for eliteidrætselever at kombinere deres elitesportskarriere med en 

ungdomsuddannelse på fleksible vilkår bredt fordelt over landet.

INFORMATIONSMØDER OM UDDANNELSE OG ELITEIDRÆT
I 2021 holdt Team Danmark syv regionale informationsmøder om 

ungdoms uddannelse og eliteidræt, hvor 625 kommende studerende 
deltog, og der blev lavet en online version af oplægget  

fra informationsmøderne, som findes på www.teamdanmark.dk
Derudover afholdt Team Danmark i 2021 et online informationsmøde om 
mulighederne for at kombinere videregående uddannelse og eliteidræt.

UDDANNELSESSTØTTE TIL ATLETER
I 2021 har Team Danmark bevilget i alt 72 måneders uddannelsesstøtte 

samt finansieret ca. 1436 supplerende undervisningstimer til eliteatleter.



Viktor Axelsen
OL-Guld, badminton 

Foto: Lars Møller



VIDEN FLYTTER 
GRÆNSER

Dansk eliteidræt er afhængig af, at den nyeste og bedste viden 
er tilgængelig for atleter, trænere og sportschefer. Derfor er 

idrætsforskning og udvikling og implementering af ny viden et 
vigtigt element i Team Danmarks arbejde.

FORSKNINGSPROJEKTER 
 Der er i 2021 afsluttet tre Team Danmark-støttede forskningsprojekter: 

Et om Brain-Endurance-Træning i orienteringsløb, et om kortvarig intensiv 
træning i ishockey og et om atleter ramt af Covid-19. 

NATIONALT ELITESPORT CENTER
 Det er i 2021 besluttet, at placeringen af Team Danmarks Nationale 
Elitesport Center bliver i området omkring Idrættens Hus i Brøndby 

Kommune. 

FORSKNINGSNETVÆRK 
Team Danmark har i 2021 etableret et nyt forskningsnetværk, så der nu er 
i alt seks forskningsnetværk, der arbejder med idrætsforskning. Det nye 
netværk med navnet ’Elitesportsmiljøer i et krydsfelt mellem medaljer, 

mental sundhed og compassion’ skal bidrage til at udvikle elitesportsmiljøer, 
der understøtter danske atleters trivsel, præstationer og udvikling som 

atleter og mennesker. 



Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv
OL-guld i parløb.

Foto: SWpix



ELITEKOMMUNERNE 

Team Danmark samarbejder med 24 Elitekommuner om at udvikle 
og højne kvaliteten af talentarbejdet i dansk eliteidræt. Hver 

kommune understøtter de lokale talentmiljøer, så unge talenter 
kan udvikle sig til at begå sig på højeste internationale niveau. 

Elitekommunerne arbejder tæt sammen med idrætsskoler og de 
lokale ungdoms- og videregående uddannelser, så talenterne kan 

kombinere både idræt og uddannelse. 

AALBORG

RANDERS

AARHUS

HOLSTEBRO

HORSENS

VEJLE

ESBJERG
FREDERICIA

KOLDING

HADERSLEV

ODENSE

SVENDBORG

SLAGELSE

ROSKILDE

HELSINGØR

HILLERØD

GENTOFTE

KØBENHAVN
BALLERUP

SILKEBORGHERNING

VIBORG

THISTED

SKIVE



SUNDT TALENTARBEJDE MED 
STÆRKE VÆRDIER

Sammenhængende talentstrategier er nøglen til succes i eliteidræt.  
Fokus i Team Danmarks talentarbejde er på stærke værdier samt 

på at tilegne sig og videreformidle den nyeste viden om træning af 
børn og unge til vores samarbejdspartnere.

FIT FIRST 20
I 2021 har Team Danmark støttet Fit First 20, som er et 

undervisningsmateriale, der sikrer idrætsundervisning med høj kvalitet 
i 4.-6. klasse i folkeskolen og bidrager til at give børn og unge et godt 
idrætsfundament. Materialet er lavet i samarbejde mellem Syddansk 

Universitet, Danmarks Idrætsforbund og 20 specialforbund.

 

NETVÆRK FOR TALENTANSVARLIGE
I samarbejde med DIF driver Team Danmark et netværk for talentansvarlige 
i 23 specialforbund. I 2021 har netværket bl.a. haft fokus på tilbagevenden til 
sport efter coronanedlukningen, brug af data i talentudvikling og elitesport, 

og på hvordan man i talentarbejde får succes med forskellige trænertyper i et 
sportspsykologisk perspektiv. 

 TALENTSTRATEGIER I FORBUNDENE
Alle forbund, som Team Danmark samarbejder med, har strategier for 

talentarbejde. I 2021 har Team Danmark bl.a. givet sparring til Dansk Ride 
Forbund, Dansk Atletik Forbund og Dansk Golf Union om udvikling af 

talentkoncepter.
I samarbejde med Danmarks Ishockey Union, Dansk Svømmeunion, 

Badminton Danmark, Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund 
har Team Danmark desuden lavet anbefalinger til det sportslige indhold i 

talentklasserne.

TALENTRÆNERSYMPOSIUM
Der er i 2021 afholdt talenttrænersymposium om fysiologisk udvikling 
af børn og unge og fysisk træning før, under og efter puberteten med 
udgangspunkt i ATK 2.0 og TalentHUSET. Der er derudover afholdt tre 

trænersymposier om sportspsykologi i den daglige træning og motivation 
generelt og i forbindelse med tilbagevenden til konkurrence og træning 

efter coronanedlukningen. 



ATLETKOMITÉEN -
DE AKTIVES TALERØR

Aktivkomitéen skiftede i 2021 navn til Atletkomitéen og gennemgik en 
reorganisering med henblik på at sikre atleterne mere indflydelse og en 
stærkere stemme.

Atletkomitéen er de aktives talerør over for bestyrelse og administration 
i DIF og Team Danmark og kan gå ind i sager om OL og eliteidræt. 
Atletkomitéen er desuden bindeled til WADA’s Athletes Commission.

Atletkomitéen består af 12 medlemmer. 10 vælges for en 4-årig periode i 
året efter sommer-OL. 1 medlem udpeges af Team Danmarks bestyrelse, 
og det danske medlem af IOC’s og EOC’s Athletes Commission er født 
medlem.
 

Tobias Thorning Jørgensen
PL-guld i dressur i både test og kür

Foto: Lars Møller



I de seneste år har Team Danmark etableret en række nye 
samarbejdsrelationer med DIF. Blandt de væsentligste samarbejdsflader 

i 2021 har været fælles talentprojekter, planlægning og afvikling  af OL i 
Tokyo og at hjælpe forbund og atleter bedst muligt igennem Covid-19 og 

nedlukningen af Danmark.

Samspillet med Kulturministeriet om udviklingen af dansk elitesport 
blev styrket og formaliseret i forbindelse med revisionen af lovgivningen 

om eliteidræt i 2004. I april 2021 blev der vedtaget en lovændring med 
henblik på at styrke atleternes stemme i Team Danmarks bestyrelse og 
Team Danmarks tilsynsforpligtelse m.v. Team Danmark indgår fireårige 

resultatkontrakter med Kulturministeriet og har løbende dialog om 
udviklingen af dansk eliteidræt.  

Dialog og et velfungerende samarbejde med atleterne er vigtig for Team 
Danmark. Regelmæssig kontakt med Atletkomitéen og dialog med 

specialforbundene og atleterne sikrer et velfungerende samarbejde. 

Anti Doping Danmark er en uafhængig, selvejende institution under 
Kulturministeriet, der i et samarbejde mellem regeringen og idrættens 

organisationer skal bekæmpe brugen af doping og styrke de 
grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt 
i Danmark. ADD løser sine opgaver i regi af “Lov om fremme af integritet i 

idrætten” og internationale regler på området. 

Sport Event Denmarks mål er via store internationale idrætsbegivenheder 
at udvikle idrætten i Danmark, markedsføre Danmark i udlandet og placere 

Danmark på idrættens verdenskort samt tiltrække turister til Danmark. 
Team Danmark er i løbende dialog med Sport Event Denmark.

Det er en fastlagt andel af udlodningsmidlerne, som skaber grundlaget for 
den offentlige støtte til Team Danmark. Det er selskabet Danske Lotteri 
Spil under Danske Spil, der leverer den lovmæssigt bestemte andel af 

overskuddet, der hvert år samlet set udgør udlodningsmidlerne.

RELATIONER



VISION
AT UDVIKLE ELITEIDRÆT I VERDENSKLASSE
Vores ambition er, at dansk eliteidræt har verdensklasse, så flere talenter 
forfølger deres drøm, og flere atleter lykkes med at bringe medaljer og store 
oplevelser til Danmark.

Vi arbejder derfor hele tiden på at forbedre rammer og vilkår for eliteatleter i 
forhold til at lykkes med deres sport på en ansvarlig måde.

MISSION
MENNESKER OG MEDALJER
Vi kæmper for atleterne, så de kan kæmpe for Danmark. Vi kalder det 
Mennesker og Medaljer, fordi vi tror på, at medaljer skabes ved at arbejde 
med det hele menneske igennem hele karrieren.

Vi står bag atleterne, når de kæmper for Danmark og foran, når de kommer 
under pres udefra.

Lisa Kjær Gjessing
PL-guld i taekwondo

Foto: Lars Møller



TEAM DANMARK-STØTTEDE 
ATLETER 2021

I 2021 støttede Team Danmark i alt 1095 atleter fordelt på 120 
verdensklasseatleter, 365 eliteatleter og 610 bruttogruppeatleter.



TAK FOR SAMARBEJDET

SUPPLIERS

OLYMPISKE PARTNERE

PARTNERE



56 medarbejdere møder hver dag ind hos Team Danmark i enten Idrættens 
Hus i Brøndby, Sportens Hus i Aarhus eller i vores lokale på Syddansk 
Universitet i Odense. Team Danmark er en arbejdsplads med store 
ambitioner på både dansk eliteidræts og vores medarbejderes vegne. Vi 
kæmper hver dag for at udvikle dansk eliteidræt og vejen til verdensklasse.

Innovation står højt på dagsordenen i international eliteidræt og hos Team 
Danmark. Vi skal konstant nytænke, afprøve og udvikle nye måder at 
arbejde på, som kan give atleter og trænere de bedste forudsætninger for 
at lykkes med deres drømme. Vi elsker, når det hele går op i en højere enhed, 
og eliteidrætten samler Danmark på kryds og tværs.

Det kræver, at vi sammen med de forbund, vi samarbejder med, arbejder 
knivskarpt i et særdeles konkurrencepræget miljø. Derfor prioriterer Team 
Danmark at kompetenceudvikle vores medarbejdere, så vi står bedst muligt 
rustet til give Danmark verdensklasse - på og uden for banen. 

ORGANISATION OG 
MEDARBEJDERE

Frederic Vystavel og Joachim Sutton
OL-bronze i roning
Foto: Lars Møller



Banelandsholdet
OL-sølv i 4000m holdforfølgelse

Foto: Lars Møller



1095 TEAM DANMARK 
-STØTTEDE ATLETER

49
atleter fra  

Badminton Danmark

14
atleter fra  

Dansk Triatlon Forbund

23
atleter fra Dansk Automobil 

Sports Union

35
atleter fra  

Parasport Danmark

182
atleter fra Dansk Håndbold 

Forbund

32
atleter fra Dansk Kano og 

Kajak Forbund

25
atleter fra Dansk 

Orienterings-Forbund

15
atleter fra  

Dansk Ride Forbund

65
atleter fra  

Dansk Sejlunion

17
atleter fra  

Dansk Skytte Union

36
atleter fra  

Dansk Svømmeunion

173
atleter fra  

Dansk Boldspil-Union

3
atleter fra  

Bordtennis Danmark

10
atleter fra  

Bueskydning Danmark

37
atleter fra Dansk Forening 

for Rosport

55
atleter fra  

Dansk Golf Union

21
atleter fra Danmarks 

Bowling Forbund

7
atleter fra  

Danmarks Brydeforbund

66
atleter fra  

Danmarks Cykle Union

149
atleter fra Danmarks 

Ishockey Union

4
atleter fra  

Danmarks Motor Union

30
atleter fra Dans Danmark

27
atleter fra  

Dansk Atletik Forbund

Team Danmark har ansvaret for at koordinere og udvikle dansk eliteidræt  på 
en social og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Derfor arbejder Team Danmark på at forbedre rammer og vilkår i bl.a. 
uddannelsessystemet, og vi arbejder hver dag tæt sammen med 

specialforbund, landstrænere og atleter for at skabe dansk verdensklasse 
på alverdens sportsarenaer.

7
atleter fra  

Dansk Karate Forbund

5
atleter fra  

Dansk Curling Forbund

6
atleter fra 

Dansk Fægte-Forbund

2
atleter fra 

Dansk Tennis Forbund



2021
 KORT FORTALT

VI STÅR BAG DE DANSKE ATLETER



485
kategoriserede elite- og  

verdensklasseatleter

56
uddannelsespartnere på  

ungdomsudannelserne og 6 på 
de videregående uddannelser.

MIO. KR.
i donation fra Salling Fondene i  

økonomisk støtte frem mod  
OL i Tokyo

109 
personer fra 

forskningsinstitutter, 
Team Danmark og forbund 

deltog i dialogmøde om 
forskning, viden og elitesport 

med det formål at knytte 
forskningsmiljøerne og 

eliteidrætsmiljøerne tættere 
sammen.

50 



59 

MEDALJER  
11 OL-, 5 PL-,  

18 VM- og 25 EM-medaljer.

24 

Team Danmark samarbejder med  
24 Elitekommuner.  

95%
af de 111 atleter, der 

repræsenterede Danmark ved 
OL i Tokyo, er enten i gang 

med eller har gennemført en 
ungdomsuddannelse.

2.500
unge atleter går på en 

ungdomsuddannelse på 
fleksible vilkår med en sportslig 
godkendelse fra Team Danmark.



2021 VAR ET 
SPECIELT SPORTSÅR

Store sportslige triumfer, krydret 
med hjerteskærende øjeblikke har 

gjort 2021 til noget helt særligt. 
Midt i en verdensomspændende 
coronapandemi har de danske 

sportsstjerner samlet Danmark som 
måske aldrig før. 

Usædvanligt. Historisk. Jubelår. Dansk 
verdensklasse. Det er næsten svært at finde 
de rette ord for sportsåret 2021. Danske 
atleter har gennem hele året leveret den ene 
pragtpræstation efter den anden - og det 
endda i skyggen af coronapandemien, som 
også i 2021 har dikteret vilkårene.
 
Da vi gik ind i 2021, var vi meget spændte 
på, hvor dansk eliteidræt stod på baggrund 
af en coronapandemi, der har gjort det 
svært at være eliteatlet. Igen i år har aflyste 
konkurrencer og stor usikkerhed om stort 
set alt været et grundvilkår. Alligevel har 
atleter og trænere været på et niveau, hvor 
kun få andre lande kan være med, når vi tager 
befolkningsstørrelsen i betragtning.
 
Den danske succes er bredt fordelt over 
mange sportsgrene. Igen i år har dansk 
cykling markeret sig utrolig stærkt, og har 
til EM, VM og OL hentet mange medaljer 
ligesom landevejsrytterne har markeret sig 
med store sejre og flotte podiepladser i de 
allerstørste løb. Fodbold-EM på hjemmebane 
i Parken skabte eufori og fællesskabsfølelse 
langt udover sporten. I badmintonhallen 
har Viktor Axelsen gået fra den ene sejr til 
den anden. Og i håndboldhallen har først 
herrelandsholdet og kvindelandsholdet 
indrammet året flot med VM-guld til herrerne 
i januar og VM-bronze til kvinderne i 
december.
 
MEDALJERUS I CORONAENS SKYGGE
De udskudte OL og PL blev afholdt uden 
tilskuere og under strenge restriktioner. 
Atleter, trænere og forbund har været under 
et enormt pres op til de udskudte lege, og de 
har sammen med Team Danmark været nødt 
til at skrotte stort set alle planer og på meget 
kort tid lægge nye. Alligevel formåede atleter 
og trænere at præstere på højeste hylde i 
Tokyo med 11 medaljer til OL og 5 medaljer til 
PL. 

At Danmark stadig vinder så mange medaljer 
viser, hvor godt og professionelt, der bliver 
arbejdet i forbundene. Ingen skal tage lyset 
fra atleterne, men jeg vil gerne fremhæve 
og hylde landstrænerne og forbundene 
for deres arbejde under svære vilkår. Det 
er ganske enkelt verdensklasse, det de har 
leveret under pandemien
 
MEDALJER OG MENNESKER
Medaljer til OL, PL, VM, EM osv. kan dog 
aldrig stå som det eneste succeskriterium. 
Vi bryster os af, at vi i Danmark udvikler 
eliteidrætten ansvarligt. Det betyder helt 
konkret, at vi i Danmark ikke vil vinde medaljer 
for enhver pris. I vores tilgang til eliteidræt 
arbejder vi sammen med forbundene med 
atleten centrum, hvor det handler om, at 
atleten skal lykkes med at nå sine drømme 
og sit fulde potentiale både på og uden 
for banen. Skal du lykkes på den lange 
bane kræver det derfor fokus på ’det hele 
menneske’ og ikke udelukkende fokusere 
på det sportslige potentiale. Du præsterer 
bedst, når der er balance i dit liv, og du trives i 
din hverdag. 

Derfor er der heller ingen modsætning 
mellem præstationer og trivsel. Tværtimod. 
Jeg er glad for, at trivsel blandt atleterne er 
en højt prioriteret opgave. Et godt eksempel 
er, at der bliver taget hånd om atleter, der 
efter et OL kan opleve tomhed, manglende 
motivation og mål. Fænomenet kaldes OL-
blues og Team Danmarks sportspsykologer 
har i efteråret haft kontakt med alle de atleter, 
der var i Tokyo for at høre, hvordan de har det, 
og om der er noget, vi eller deres forbund kan 
hjælpe med.

TAK FOR STØTTEN 
Udskydelsen af OL, PL og en lang række 
andre mesterskaber har betydet et 
massivt pres på Team Danmarks midler og 
muligheder for at investere i forbundenes 
elitearbejde. Det drejer sig bl.a. om økonomi 
til træneransættelser, direkte støtte til atleter, 
træningslejre, nyt udstyr osv. Endnu engang 
har Salling Fondene vist sin store opbakning 
til atleterne og dansk eliteidræt med en 
rekordstor donation på 50 millioner kroner 
til Team Danmark og vores forberedelse til 
OL i Paris. En række andre virksomheder 
og fonde bidrager også til vores arbejde, 
og der er en uundværlig opbakning til 
dansk eliteidræt, som gør en enorm forskel 
for vores muligheder for at støtte atleter, 
trænere og forbund. Det er vi taknemmelige 
for, og vi arbejder fokuseret på, at endnu flere 
danske virksomheder kommer med som 
partnere til gavn for dansk eliteidræt.

FORVENTNINGER TIL 2022
2021 har endnu engang vist, hvordan 
eliteidrætten samler Danmark og spreder 
glæde og stolthed. 

OL og PL i Paris 2024 er kun to et halvt år ude 
i fremtiden, og sammen med forbundene 
er vi i fuld gang med at planlægge vores 
indsatser. I mellemtiden har atleterne en 
masse konkurrencer - både olympiske og 
ikke olympiske sportsgrene - hvor de vil gøre 
alt, hvad de kan for at vinde guld til Danmark. 
Og jeg kan love, at Team Danmark vil stå lige 
bag dem.

Det virker som om, at hele Danmark har følt 
med atleterne og bakket dem op i 2021 – 
både når Dannebrog er gået til tops, eller når 
en livslang drøm er bristet. Den opbakning 
håber og tror jeg også, vi vil opleve i 2022, 
som forhåbentlig bliver endnu et stort 
sportsår for Danmark.

Lars Krarup
Formand, Team Danmark



Jonas Vingegaard
Nr. 2 i Tour de France

Foto: Pete Goding_GodingImages



MEDALJER 2021

Antal medaljer vundet i 2021 i Team 
Danmark-støttede sportsgrene og 
discipliner ved EM, VM, OL og PL.



Anne-Marie Rindom
OL-guld i sejlsport, Laser Radial

Foto: Lars Møller



SALLING FONDENE 
OG KIRKBI ER MED 

HELE VEJEN TIL 
PARIS 2024

Salling Fondene viste i 2021 endnu engang 
deres store opbakning til dansk eliteidræt 
med en donation på 50 mio. kr. til Team 
Danmarks arbejde frem mod OL og PL i 
Paris i 2024. Med donationen er Salling 
Fondene den suverænt største kommercielle 
bidragsyder til dansk eliteidræt med samlet 
190 mio. kr. siden 2009.

Også fra KIRKBI er der fortsat opbakning til 
de danske OL- og PL-atleter.  KIRKBI indgik 
i 2021 en partnerskabsaftale med DIF og 
Team Danmark med en værdi på 50 millioner 
kroner frem mod legene i Paris i 2024. 

Medaljer koster penge, og mange lande 
investerer massivt i eliteidræt. Derfor er 
donationer fra Salling Fondene og KIRKBI 
afgørende for, at Team Danmark kan hjælpe 
atleter, trænere og forbund med at være med 
helt fremme.

Salling Fondene offentliggjorde i 2021 en 
donation på 50 mio. kr. til Team Danmark.
Foto: Yellows



VINDERE PÅ OG  
UDEN FOR BANEN

Team Danmark har fokus 
på at løfte danske atleters 

uddannelsesmuligheder og trivsel 
samt styrke kompetenceniveauet 

blandt trænere og ledere. 

DUAL CAREER OG MENTAL SUNDHED
Team Danmark deltager i EU-støttet 
projekt omhandlende Dual Career og 

Mental sundhed. Projektet forløber over 
2 år, og formålet er at optimere dual 
career i europæiske elitesports- og 

uddannelsesorganisationer. I projektet 
deltager et spænd af forskellige 

organisationer (f.eks. nationale sports 
forbund, high-performance centre, 

elitesports klubber, universiteter, 
sportsuddannelser, sundhedsinstitutter) 

og spænder over ungdomsuddannelser til 
videregående uddannelse.

REKORDMANGE 
UDDANNELSESPARTNERE

Hele 56 ungdomsuddannelsesinstitutioner 
blev i 2021 godkendt af Team Danmark 

for perioden 2022-2024. Dermed er 
det nu muligt for eliteidrætselever at 

kombinere deres elitesportskarriere med en 
ungdomsuddannelse på fleksible vilkår bredt 

fordelt over landet.

INFORMATIONSMØDER OM 
UDDANNELSE OG ELITEIDRÆT

I 2021 holdt Team Danmark syv regionale 
informationsmøder om ungdoms uddannelse 

og eliteidræt, hvor 625 kommende 
studerende deltog, og der blev lavet en 

online version af oplægget  
fra informationsmøderne, som findes på 

www.teamdanmark.dk
Derudover afholdt Team Danmark i 2021 et 
online informationsmøde om mulighederne 
for at kombinere videregående uddannelse 

og eliteidræt.

UDDANNELSESSTØTTE TIL ATLETER
I 2021 har Team Danmark bevilget i 

alt 72 måneders uddannelsesstøtte 
samt finansieret ca. 1436 supplerende 

undervisningstimer til eliteatleter.



Viktor Axelsen
OL-Guld, badminton 

Foto: Lars Møller



VIDEN FLYTTER 
GRÆNSER

Dansk eliteidræt er afhængig af, 
at den nyeste og bedste viden er 

tilgængelig for atleter, trænere 
og sportschefer. Derfor er 

idrætsforskning og udvikling og 
implementering af ny viden et vigtigt 

element i Team Danmarks arbejde.

FORSKNINGSPROJEKTER 
 Der er i 2021 afsluttet tre Team Danmark-
støttede forskningsprojekter: Et om Brain-

Endurance-Træning i orienteringsløb, et om 
kortvarig intensiv træning i ishockey og et om 

atleter ramt af Covid-19. 

NATIONALT ELITESPORT CENTER
 Det er i 2021 besluttet, at placeringen af 

Team Danmarks Nationale Elitesport Center 
bliver i området omkring Idrættens Hus i 

Brøndby Kommune. 

FORSKNINGSNETVÆRK 
Team Danmark har i 2021 etableret et nyt 
forskningsnetværk, så der nu er i alt seks 

forskningsnetværk, der arbejder med 
idrætsforskning. Det nye netværk med 
navnet ’Elitesportsmiljøer i et krydsfelt 
mellem medaljer, mental sundhed og 
compassion’ skal bidrage til at udvikle 

elitesportsmiljøer, der understøtter danske 
atleters trivsel, præstationer og udvikling 

som atleter og mennesker. 



Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv
OL-guld i parløb.

Foto: SWpix



ELITEKOMMUNERNE 

Team Danmark samarbejder med 
24 Elitekommuner om at udvikle og 

højne kvaliteten af talentarbejdet 
i dansk eliteidræt. Hver kommune 

understøtter de lokale talentmiljøer, 
så unge talenter kan udvikle sig til at 

begå sig på højeste internationale 
niveau. Elitekommunerne arbejder 

tæt sammen med idrætsskoler og de 
lokale ungdoms- og videregående 

uddannelser, så talenterne kan 
kombinere både idræt og uddannelse. 

AALBORG

RANDERS

AARHUS

HOLSTEBRO

HORSENS

VEJLE

ESBJERG
FREDERICIA

KOLDING

HADERSLEV

ODENSE

SVENDBORG

SLAGELSE

ROSKILDE

HELSINGØR

HILLERØD

GENTOFTE

KØBENHAVN
BALLERUP

SILKEBORGHERNING

VIBORG

THISTED

SKIVE



SUNDT TALENTARBEJDE 
MED STÆRKE VÆRDIER

Sammenhængende talentstrategier 
er nøglen til succes i eliteidræt.  

Fokus i Team Danmarks talentarbejde 
er på stærke værdier samt på at 

tilegne sig og videreformidle den 
nyeste viden om træning af børn og 
unge til vores samarbejdspartnere.

FIT FIRST 20
I 2021 har Team Danmark støttet Fit First 
20, som er et undervisningsmateriale, der 
sikrer idrætsundervisning med høj kvalitet 
i 4.-6. klasse i folkeskolen og bidrager til at 

give børn og unge et godt idrætsfundament. 
Materialet er lavet i samarbejde mellem 

Syddansk Universitet, Danmarks 
Idrætsforbund og 20 specialforbund.

 

NETVÆRK FOR TALENTANSVARLIGE
I samarbejde med DIF driver Team 

Danmark et netværk for talentansvarlige 
i 23 specialforbund. I 2021 har netværket 
bl.a. haft fokus på tilbagevenden til sport 
efter coronanedlukningen, brug af data i 

talentudvikling og elitesport, og på hvordan 
man i talentarbejde får succes med forskellige 
trænertyper i et sportspsykologisk perspektiv. 

 TALENTSTRATEGIER I FORBUNDENE
Alle forbund, som Team Danmark 

samarbejder med, har strategier for 
talentarbejde. I 2021 har Team Danmark bl.a. 
givet sparring til Dansk Ride Forbund, Dansk 

Atletik Forbund og Dansk Golf Union om 
udvikling af talentkoncepter.

I samarbejde med Danmarks Ishockey Union, 
Dansk Svømmeunion, Badminton Danmark, 
Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold 
Forbund har Team Danmark desuden lavet 

anbefalinger til det sportslige indhold i 
talentklasserne.

TALENTRÆNERSYMPOSIUM
Der er i 2021 afholdt talenttrænersymposium 

om fysiologisk udvikling af børn og unge 
og fysisk træning før, under og efter 

puberteten med udgangspunkt i ATK 2.0 
og TalentHUSET. Der er derudover afholdt 
tre trænersymposier om sportspsykologi i 
den daglige træning og motivation generelt 

og i forbindelse med tilbagevenden 
til konkurrence og træning efter 

coronanedlukningen. 



ATLETKOMITÉEN -
DE AKTIVES TALERØR

Aktivkomitéen skiftede i 2021 navn 
til Atletkomitéen og gennemgik en 
reorganisering med henblik på at sikre 
atleterne mere indflydelse og en stærkere 
stemme.

Atletkomitéen er de aktives talerør over 
for bestyrelse og administration i DIF og 
Team Danmark og kan gå ind i sager om OL 
og eliteidræt. Atletkomitéen er desuden 
bindeled til WADA’s Athletes Commission.

Atletkomitéen består af 12 medlemmer. 
10 vælges for en 4-årig periode i året efter 
sommer-OL. 1 medlem udpeges af Team 
Danmarks bestyrelse, og det danske medlem 
af IOC’s og EOC’s Athletes Commission er 
født medlem.
 

Tobias Thorning Jørgensen
PL-guld i dressur i både test og kür

Foto: Lars Møller



I de seneste år har Team Danmark etableret 
en række nye samarbejdsrelationer med DIF. 

Blandt de væsentligste samarbejdsflader 
i 2021 har været fælles talentprojekter, 

planlægning og afvikling  af OL i Tokyo og 
at hjælpe forbund og atleter bedst muligt 

igennem Covid-19 og nedlukningen af 
Danmark.

Samspillet med Kulturministeriet om 
udviklingen af dansk elitesport blev styrket 

og formaliseret i forbindelse med revisionen 
af lovgivningen om eliteidræt i 2004. I april 

2021 blev der vedtaget en lovændring med 
henblik på at styrke atleternes stemme 
i Team Danmarks bestyrelse og Team 

Danmarks tilsynsforpligtelse m.v. Team 
Danmark indgår fireårige resultatkontrakter 
med Kulturministeriet og har løbende dialog 

om udviklingen af dansk eliteidræt.  

Dialog og et velfungerende samarbejde 
med atleterne er vigtig for Team Danmark. 

Regelmæssig kontakt med Atletkomitéen og 
dialog med specialforbundene og atleterne 

sikrer et velfungerende samarbejde. 

Anti Doping Danmark er en uafhængig, 
selvejende institution under Kulturministeriet, 

der i et samarbejde mellem regeringen 
og idrættens organisationer skal 

bekæmpe brugen af doping og styrke de 
grundlæggende værdier i både eliteidrætten 
og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD 

løser sine opgaver i regi af “Lov om fremme af 
integritet i idrætten” og internationale regler 

på området. 

Sport Event Denmarks mål er via store 
internationale idrætsbegivenheder at udvikle 
idrætten i Danmark, markedsføre Danmark i 
udlandet og placere Danmark på idrættens 

verdenskort samt tiltrække turister til 
Danmark. Team Danmark er i løbende dialog 

med Sport Event Denmark.

Det er en fastlagt andel af 
udlodningsmidlerne, som skaber grundlaget 

for den offentlige støtte til Team Danmark. 
Det er selskabet Danske Lotteri Spil under 
Danske Spil, der leverer den lovmæssigt 

bestemte andel af overskuddet, der hvert år 
samlet set udgør udlodningsmidlerne.

RELATIONER



VISION
AT UDVIKLE ELITEIDRÆT I 
VERDENSKLASSE
Vores ambition er, at dansk eliteidræt har 
verdensklasse, så flere talenter forfølger 
deres drøm, og flere atleter lykkes med 
at bringe medaljer og store oplevelser til 
Danmark.

Vi arbejder derfor hele tiden på at forbedre 
rammer og vilkår for eliteatleter i forhold til 
at lykkes med deres sport på en ansvarlig 
måde.

MISSION
MENNESKER OG MEDALJER
Vi kæmper for atleterne, så de kan kæmpe 
for Danmark. Vi kalder det Mennesker og 
Medaljer, fordi vi tror på, at medaljer skabes 
ved at arbejde med det hele menneske 
igennem hele karrieren.

Vi står bag atleterne, når de kæmper for 
Danmark og foran, når de kommer under 
pres udefra.

Lisa Kjær Gjessing
PL-guld i taekwondo

Foto: Lars Møller



TEAM DANMARK- 
STØTTEDE ATLETER 

2021
I 2021 støttede Team Danmark 
i alt 1095 atleter fordelt på 120 

verdensklasseatleter, 365 eliteatleter 
og 610 bruttogruppeatleter.



TAK FOR  
SAMARBEJDET

SUPPLIERS

OLYMPISKE PARTNERE

PARTNERE



56 medarbejdere møder hver dag ind hos 
Team Danmark i enten Idrættens Hus i 
Brøndby, Sportens Hus i Aarhus eller i vores 
lokale på Syddansk Universitet i Odense. 
Team Danmark er en arbejdsplads med store 
ambitioner på både dansk eliteidræts og 
vores medarbejderes vegne. Vi kæmper hver 
dag for at udvikle dansk eliteidræt og vejen til 
verdensklasse.

Innovation står højt på dagsordenen 
i international eliteidræt og hos Team 
Danmark. Vi skal konstant nytænke, afprøve 
og udvikle nye måder at arbejde på, som 
kan give atleter og trænere de bedste 
forudsætninger for at lykkes med deres 
drømme. Vi elsker, når det hele går op i 
en højere enhed, og eliteidrætten samler 
Danmark på kryds og tværs.

Det kræver, at vi sammen med de forbund, 
vi samarbejder med, arbejder knivskarpt 
i et særdeles konkurrencepræget miljø. 
Derfor prioriterer Team Danmark at 
kompetenceudvikle vores medarbejdere, så 
vi står bedst muligt rustet til give Danmark 
verdensklasse - på og uden for banen. 

ORGANISATION OG 
MEDARBEJDERE

Frederic Vystavel og Joachim Sutton
OL-bronze i roning
Foto: Lars Møller



Banelandsholdet
OL-sølv i 4000m holdforfølgelse

Foto: Lars Møller



1095 TEAM 
DANMARK 

-STØTTEDE ATLETER

49
atleter fra Badminton Danmark

14
atleter fra Dansk Triatlon Forbund

23
atleter fra Dansk Automobil Sports Union

35
atleter fra Parasport Danmark

182
atleter fra Dansk Håndbold Forbund

32
atleter fra Dansk Kano og Kajak Forbund

25
atleter fra Dansk Orienterings-Forbund

15
atleter fra Dansk Ride Forbund

65
atleter fra Dansk Sejlunion

17
atleter fra Dansk Skytte Union

36
atleter fra Dansk Svømmeunion

173
atleter fra Dansk Boldspil-Union

3
atleter fra Bordtennis Danmark

10
atleter fra Bueskydning Danmark

37
atleter fra Dansk Forening for Rosport

55
atleter fra Dansk Golf Union

21
atleter fra Danmarks Bowling Forbund

7
atleter fra Danmarks Brydeforbund

66
atleter fra Danmarks Cykle Union

149
atleter fra Danmarks Ishockey Union

4
atleter fra Danmarks Motor Union

30
atleter fra Dans Danmark

27
atleter fra Dansk Atletik Forbund

Team Danmark har ansvaret for at koordinere 
og udvikle dansk eliteidræt  på en social og 

samfundsmæssig forsvarlig måde.

Derfor arbejder Team Danmark på 
at forbedre rammer og vilkår i bl.a. 

uddannelsessystemet, og vi arbejder hver 
dag tæt sammen med specialforbund, 

landstrænere og atleter for at skabe dansk 
verdensklasse på alverdens sportsarenaer.

7
atleter fra Dansk Karate Forbund

5
atleter fra Dansk Curling Forbund

6
atleter fra Dansk Fægte-Forbund

2
atleter fra Dansk Tennis Forbund


