
 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANMARKS CYKLE UNION (DCU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM – BMX Herre Elite Top 32 Top 40 37 
VM – BMX Dame Elite Top 8 Top 16 9 
VM – MTB XCO Herre Elite Top 8 Top 15 28 
VM – MTB XCO Dame Elite Top 8  Top 15 8 
VM – Landevej Enkeltstart Herre Elite Top 5 Top 10 14 
VM – Landevej Enkeltstart Dame Elite Top 8 Top 15 14 
VM – Landevej Linjeløb Herre Elite Top 5 Top 12 10 
VM – Landevej Linjeløb Dame Elite Top 8 Top 15 5 
VM – Bane 4000 m Holdløb, Herre Elite Medalje Top 6 Bronze 
VM – Bane Parløb Herre Elite Top 5 Top 8 11 
VM – Bane Omnium Herre Elite Top 5 Top 8 4 
VM – Bane Parløb Dame Elite Medalje Top 5 Bronze 
VM – Bane Omnium Dame Elite Top 5  Top 8 9 
EM – BMX Herre Elite Top 16 Top 24 37 
EM – BMX Dame Elite Top 8 Top 16 5 
EM – MTB XCO Herre Elite Top 5 Top 12 Sølv 
EM – MTB XCO Dame Elite Top 5 Top 12 5 
EM – Landevej Enkeltstart Herre Elite Top 5 Top 10 4 
EM – Landevej Enkeltstart Dame Elite Top 6 Top 12 11 
EM – Landevej Linjeløb Herre Elite Top 5 Top 12 10 
EM – Landevej Linjeløb Dame Elite Top 6 Top 12 7 
EM – Bane 4000 m Holdløb, Herre Elite Top 2 Top 4 Sølv 
EM – Bane Parløb Herre Elite Top 4 Top 8 8 
EM – Bane Omnium Herre Elite Medalje Top 6 10 
EM – Bane Parløb Dame Elite Medalje Top 5 Bronze 
EM – Bane Omnium Dame Elite Top 5 Top 8 8 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 7.389.315:  
 
 Øvrig støtte: 

• Kr. 276.000 til facilitetsleje i Ballerup Super Arena 
• Kr. 54.288 til Elektrisk Derny i Ballerup Super Arena 
• Kr. 500.000 til Udstyr til banen – Salling Fondene 
• Kr. 175.000 til Verdens Bedste Landshold – Salling Fondene 
• Kr. 1.040.000 til VM Landevej – Salling Fondene 
• Kr. 500.000 til Præstationsanalytiker – Salling Fondene 
• Kr. 600.000 til BMX + MTB Landstræner - Kirkbi 
• Kr. 594.000 til direkte atletstøtte – Salling Fondene 



 

 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,86 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM – BMX Herre Elite Top 16 Top 24 
VM – BMX Dame Elite Top 8 Top 16 
VM – MTB XCO Herre Elite Top 5 Top 12 
VM – MTB XCO Dame Elite Top 5  Top 10 
VM – Landevej Enkeltstart Herre Elite Top 5 Top 10 
VM – Landevej Enkeltstart Dame Elite Top 8 Top 12 
VM – Landevej Linjeløb Herre Elite Top 5 Top 12 
VM – Landevej Linjeløb Dame Elite Top 8 Top 12 
VM – Bane 4000 m Holdløb, Herre Elite Guld Finale Bronze Finale 
VM – Bane Parløb Herre Elite Guld Medalje 
VM – Bane Omnium Herre Elite Medalje Top 8 
VM – Bane Parløb Dame Elite Medalje Top 6 
VM – Bane Omnium Dame Elite Top 5  Top 8 
EM – BMX Herre Elite Top 8 Top 16 
EM – BMX Dame Elite Top 5 Top 10 
EM – MTB XCO Herre Elite Medalje Top 8 
EM – MTB XCO Dame Elite Top 5 Top 8 
EM – Landevej Enkeltstart Herre Elite Top 5 Top 10 
EM – Landevej Enkeltstart Dame Elite Top 6 Top 12 
EM – Landevej Linjeløb Herre Elite Top 5 Top 10 
EM – Landevej Linjeløb Dame Elite Top 5 Top 10 
EM – Bane 4000 m Holdløb, Herre Elite Medalje Top 6 
EM – Bane Parløb Herre Elite Top 4 Top 8 
EM – Bane Omnium Herre Elite Top 4 Top 8 
EM – Bane Parløb Dame Elite Medalje Top 6 
EM – Bane Omnium Dame Elite Top 5 Top 8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

OL Paris 2024 3 Medaljer 1 Medalje 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
At rekruttere børn og unge til 
landevejsklubber 

> At gennemføre rekrutteringsevents i samarbejde med minimum 15 
klubber med B&U afdeling. 
> At gennemføre introforløb i forlængelse af rekrutteringsevent i 
minimum 10 landevejsklubber. 
> At gennemføre udviklingsforløb i minimum 15 landevejsklubber i 
forbindelse med introforløb (træneruddannelse, organisering, 
målgrupper, kommunikation etc.). 
> At gennemføre miljøvurderinger af klubbernes B&U introtilbud i 
forlængelse af udviklingsforløb, med henblik på videreudvikling af 
den pågældende klubs introtilbud,  
samt indsamling af viden omkring best practice. 

At målrette og intensivere 
vores talentudviklingsindsats i 
landevejscykling for piger 
(U17 og U19). 

> At afholde minimum to årlige vintersamlinger for U17- og U19-
pigerne i landsholdsregi. 
> At afholde minimum to årlige vintersamlinger for U23-damerne i 
landsholdsregi. 
> At gennemføre 2-3 fysiologiske tests samt antropometriske 
målinger på 3-5 ryttere U19-ryttere i hver sæson.   



 

> At fortsætte den systematiske opsamling af træningsdata. 
> At deltage i relevante internationale cykelløb i U19-kategorien. 

At videreudvikle det elitære 
arbejde i BMX-disciplinen – 
både sportsligt og kulturelt. 

> Landets bedste mandlige og kvindelige ryttere skal være samlet på 
det Nationale Elite Træningscenter i København. I 2023 drejer det sig 
om syv ryttere, som alle skal have bopæl i nærheden af landsholdets 
hjemmebane. 
> Elitelandsholdets ryttere skal træne med hinanden på daglig basis. 
Både på cyklerne og i vægttræningslokalet. 
> Elitelandsholdets ryttere skal være i fast ugentlig kontakt med 
landstræneren. 
> Landsholdets ryttere skal gennemgå fysiologiske tests tre gange 
årligt på Team Danmarks Testcenter i Brøndby. 

 
 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (13 atleter): Kasper Asgreen, Michael Valgren, Cecilie Uttrup, Tobias 
Aagaard, Carl-Frederik Bevort, Rasmus Lund, Michael Mørkøv, Lasse Norman, Niklas Larsen, 
Frederik Rodenberg, Amalie Dideriksen, Julie Leth og Malene Degn 

• Elite-atleter (45 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (23 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
16.716.080 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 5.200.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 8.000.000 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 300.000 til facilitetsleje Ballerup Super Arena 
o Kr. 500.000 til Udstyr til banen – Salling Fondene 
o Kr. 175.000 til Verdens Bedste Landshold – Salling Fondene 
o Kr. 500.000 til Præstationsanalytiker – Salling Fondene 
o Kr. 600.000 til BMX + MTB Landstræner - Kirkbi 
o Kr. 665.080 til direkte atletstøtte – Salling Fondene 
o Kr. 400.000 til Bane Nations Cup deltagelse – Salling Fondene 
o Kr. 170.000 til Bane Kvalifikationsløb – Salling Fondene 
o Kr. 206.000 til BMX World Cup deltagelse – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DCU bevilges i alt kr. 8.000.000 for perioden 01. januar – 31. december 2023 til det 

fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

I Danmarks Cykle Union er vi generelt meget glade for den opbakning, vi mærker fra Team Danmark, 
både økonomisk og fagligt. Vi er fuldt ud bevidste om, at vi har været højt prioriteret de seneste år, og at 
Team Danmark på den måde anerkender og prioriterer DCU på baggrund af vores rytteres resultater og 
vores udviklingsarbejde generelt. 
 
Vi har stort potentiale i alle vores fire olympiske discipliner (landevej, bane, BMX Racing og MTB), som 
i princippet nærmest er tilsvarende fire forskellige idrætsgrene med egne landstrænere, specialudstyr, 
kulturer og konkurrenceprogram. Men samtidig skaber denne samlede komplekse struktur også behovet 
for en ret anseelig samlet økonomi. Ikke mindst set i lyset af det niveau, vi faktisk har i alle discipliner. Et 
niveau som medfører medaljepotentiale eller i hvert fald top-8 forventninger i alle de konkurrencer, vi 
stiller op i på tværs af discipliner.  
 



 

Frem mod 2023 har vi ansøgt om en samlet Team Danmark støtte, som Team Danmark ikke har set sig i 
stand til at tildele os, idet der således kommer til at mangle 700.000 kr., i forhold til at kunne gennemføre 
de trænings- og konkurrenceaktiviteter, som vi mener, at der skal til på kort sigt (2024 perspektiv og på 
længere sigt (2028 perspektiv), for at vi kan levere den udvikling og de resultater, som vi gerne vil.  
 
Ovenstående er selvfølgelig en udfordring for os, og derudover er det en udfordring for os, at vi først her 
ultimo november via indblik i indstillingen får overblik over vores 2023 økonomi. En måned før det nye 
års start. Da det åbenlyst efterlader os med en meget kort frist i forhold til at ”tilpasse” budgettet til den 
faktiske virkelighed.  
 
Jeg forventer ikke, at den samlede økonomi, som altså samlet set er markant mindre, end vi kunne ønske 
os, får resultatmæssig indflydelse hverken ved vores EM´er og VM´er i 2023, eller ved EM´er, VM´er og 
OL i 2024. I 2025-2028 olympiaden derimod, er der ingen tvivl om, at mangelfuld økonomi i den 
nuværende størrelsesorden vil have negativ indflydelse på vores udviklings- og resultatpotentiale, hvilket 
bestemt må være et opmærksomhedspunkt for både Danmarks Cykle Union og Team Danmark i de 
kommende år. 
 
Slutteligt vil jeg gerne understrege, at vi er fuldt opmærksomme på, at vi i DCU er højt prioriterede 
økonomisk, og at det er noget, vi er taknemmelige for. Men også at processen omkring afklaringen af det 
enkelte års økonomi, som det er nu, er uhensigtsmæssig. Og derfor lægger jeg hermed også op til, at vi i 
fremtiden gennemfører en proces, som gør, at vi tidligere på året har et klart og tydeligt billede af det 
følgende års økonomi, og herunder selvfølgelig specifikt Team Danmarks andel i vores økonomi. 
 
Mvh 
Morten Bennekou 
Elitechef Danmarks Cykle Union 

 



INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 

FORBUND:  DANSK RIDE FORBUND (DRF) 

PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 

SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 

1. Indledning

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden 

fra januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.

2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 

VM - hold Medalje Top-6 Guld 

VM - individuelt En medalje, en rytter i 

top-8, en rytter i top-12 

En rytter i top-5, En 

rytter i top-15 

Grand Prix Special: 

• Cathrine: Sølv

• Daniel: Nr. 8

• Carina: Nr. 12

• Nanna: Nr. 22

Kür: 

• Cathrine: Sølv

• Daniel: Nr. 8

• Carina: Nr. 12

3. Seneste periodes støtte

Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 1.400.000

Øvrig støtte

• Kr. 384.00 til Direkte atletstøtte – Kirkbi

• Kr. 550.000 til ansættelse af eksperttræner/landstræner – Kirkbi

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,07 årsværk. 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023:

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 

Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 

EM – hold Medalje Top-6 

EM – individuelt Medalje, en rytter i top-8 og en i top-12 En rytter i top-5 og en i top-15 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

OL – hold 2024 Medalje Top-6 

OL – individuelt 2024 Medalje, en rytter i top-8 og en i top-12 En rytter i top-5 og en i top-15 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 

Aktivitet: Formål/handling: 

Elitesportschef dressur 

sætter fortsat fokus på 

struktur, kultur, 

strategi, samhørighed, 

tryghed og trivsel i 

talent og senior-

grupperne 

Med udgangspunkt i den nye organisationsstruktur i elitedressurafdelingen 

fortsætter elitesportschefen ledelsesansvaret for alle alderskategorier og der 

til hørende landstrænere, eksperttræner og holdleder samt administrative 

medarbejdere. Dertil fungerer elitesportschefen som holdleder for U25 og 

Senior-grupperne og afvikler fortsat helhedsplanssamtaler. Elitesportschefen 

vil fortsat prioritere den praksisnære tilgang til sine ansvarsområder. 



 

Forankring af 

kvaliteten i 

talentmiljøerne Pony, 

JUN/YR og U25 

Den fine røde tråd i ungdomsdressurarbejdet, der er etablereret og cementeret 

allerede i opstartsåret får fortsat både ledelsesmæssig men også holdleder-

opmærksomhed i 2023. 

Forankring af 

ekspertbistand/teknisk 

vejleder-indsatsen 

Den gode struktur, der blev etableret i 2022 videreføres i 2023 med den 

tilføjelse, at eksperttræner WW og elitesportschef efter rytterønske også 

samler dem regionalt ved hjemmebesøg på skift hos den enkelte, hvortil 

kolleger fra nærområdet kører til. 

 

Team Danmark 

ekspertbistand 

Fokus på præstationsoptimering og forebyggelse af skader med indgåelse af 

samarbejde med fysioterapeuter i Århus og Brøndby som supplement til det 

allerede positive og udbytterige samarbejde med ernæringsfysiolog og 

sportspsykolog. I 2023 afvikles et pilotprojekt i biomekanik i samarbejde 

med Nanna Merrald. 

 

 

 

5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (4 atleter): Cathrine Laudrup Dufour, Carina Cassøe Krüth, Nanna Skodborg 

Rasmussen og Daniel Bachmann Andersen 

• Elite-atleter (8 atleter)  

• Bruttogruppeatleter (8 atleter) 

 

6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 

5.446.120 

• Forbundets andel til det fælles elitebudget udgør kr. 2.661.000 

• Team Danmarks andel udgør kr. 1.500.000 

• Øvrig støtte: 

o Kr. 550.000 til ansættelse af eksperttræner/landstræner – Kirkbi 

o Kr. 585.120 til direkte støtte atleter - Kirkbi 

o Kr. 150.000 til tilskud til iagttagelses- og udtagelsesaktiviteter – Salling Fondene 

 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 

 

7. Indstilling 

Det indstilles at DRF bevilges i alt kr. 1.500.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 

elitebudget. 

 

 

8. Forbundets kommentarer 

 

På vegne af DRF: 

 

Tak for indstillingen og de nævnte beløb. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2023. 

 

Venlige hilsner / Kind Regards 

Anne-Mette Binder 

Elitesportschef Dressur & Paradressur / Elite Sports Manager Dressage & Para Dressage  

Dansk Ride Forbund 

+45 25 34 99 98 

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby  

tel:+45%2025%2034%2099%2098


 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANMARKS BRYDEFORBUND (DB) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM Medaljekamp Top 8 Turpal - Nr. 1. 

Oliver - Nr. 13. 
VM Medalje 2 x top 8 Turpal - Nr. 2 

Oliver - Nr. 22 
Mathias - Nr. 25 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 800.000:  
  
 Øvrig støtte: 

• Kr. 144.000 til ansættelse af assisterende landstræner – Salling Fondene 
• Kr. 90.000 til direkte atletstøtte – Kirkbi  

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,28 årsværk.  

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM 2023 Medalje Top 8 
VM 2023 Medalje Medaljekamp (top 5 = OL-

kvalifikation) 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
EM 2024 Medalje Top 8 
OL 2024 Medalje Top 8 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Sportslige 
udviklingsområder - som 
understøtter resultatmålene på 
kort og lang sigt 

• Formål: Fortsætte indsatsen omkring 1) Optimering af brydernes 
vægtregulering/kostprogram. 2) Optimering af brydernes 
præstation på stævnedag 1, samt vægtregulering igen til dag 2. 

• Handlinger: 1) Foretage målinger af kropssammensætning. 2) 
Udarbejde kostprogrammer. 3) Udarbejde en strategi for 
indtagelse af kost og væske på stævnedag 1 i forhold til 
vægtreguleringen på stævnedag 2. 

B.1 - Tilstedeværelse af 
eksperter 

• Formål: Via tilstedeværelse af TD eksperter (fysioterapi og 
fysiologi) i forbindelse med træningen i Nykøbing kan der 
optimeres yderligere på indsatserne på disse områder. 

• Handlinger: Ønsker om tilstedeværelse af TD eksperter er lagt 
ind i masterplan 2023.   



 

B.3 - Udvikle og forstærke 
kvaliteten i talentmiljøerne 

• Formål: Fortsætte indsatsen omkring optimering af det 
nuværende setup ved at kunne investere i hele NKC-gruppen 
(flere træningslejre og bedre sparring i det daglige). 

• Handlinger: Fortsat understøtte NKC-gruppen i deres udvikling. 
Fortsat afholde internationale samlinger på hjemmebane. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (1 atlet): Turpal Bisultanov.  
• Elite-atleter (3 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (8 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
1.987.200. 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 757.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 850.000. 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 144.000 til ansættelse af assisterende landstræner – Salling Fondene 
o Kr. 127.200 til direkte atletstøtte – Kirkbi  
o Kr. 84.000 til administrativ medhjælper – Kirkbi  
o Kr. 25.000 til videoudstyr til optimering af træning/kamp i NKC – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 

7. Indstilling 
 Det indstilles at DB bevilges i alt kr. 850.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 

elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Forbundet har ingen yderligere kommentarer til indstillingen. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK GOLF UNION (DGU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
Amatør EM hold og 
individuelt 

medalje 1 top 8 Opfyldt: 
sølv, Rasmus 
Neergaard-Petersen 
bronze, Herre hold 
Nr. 5, Dame hold 

Amatør VM hold medalje 1 top 8 Ikke opfyldt 
Herrehold nr. 11  
Damehold nr. 26  

Professionelle majors 
og WGC 
championships 

1 top 3 1 top 8 Acceptabelt opfyldt: 
Nanna K Madsen, nr. 8, 
Chevron Championship 
(major) 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 2.350.000 
  
 Øvrig støtte:  

• Kr. 200.000 til øget tilstedeværelse af trænere på world tours – Salling Fondene.  
• Kr. 300.000 til opnormering af landstræneransættelse – Team Danmark 

 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,11 årsværk.  
 

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Amatør VM hold og 
individuelt 

Medalje 1 top 8 

Amatør EM 
hold/individuelt 

medalje 1 top 8 

Professionelle majors 
og WGC 
championships 

1 top 3 1 top 8 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

OL 2024 (herre + 
dame) 

Medalje Top 8 

Major/WGC 2023 
(herre+dame)  

Top 3 Top 8 



 

Major/WGC 2024 
(herre+dame) 

Top 3 Top 8 

 
 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 OL 2024 projekt - øget 
tilstedeværelse af trænere på 
World Tours 

Formål: At medvirke i lidt højere grad til at skabe medalje-kandidater. 
Pt. er der 9 herrer og 4 damer indenfor rammerne af dette arbejde - 
heraf 3 herrer og 4 damer som benytter DGU landstrænere som 
primær træner.  

B2 Indendørs verdensklasse 
træningsfacilitet – forbedring 
af eksisterende aftaler og 
udstyr 

Mål overført fra 2022 og revideret: 
Undersøge mulighed for at indgå nye træningscenteraftale, der i højere 
grad end nuværende og tidligere aftaler, kan udstyres med flere 
systemer med højere kvalitet så det i første omgang bliver det bedste 
sted i Danmark til indendørstræning af golfspillere på højeste 
nationale niveau. Udover Esbjerg og Køge (hvor der har været 
aktiviteter i 2022) er også Ishøj, Ikast-Tullamore og Himmerland i 
spil. Der indledes dialog med de respektive klubber for at afdække 
mulighederne for samarbejde omkring udbygning og udnyttelse af 
faciliteterne. 

B2 organisationsudvikling – 
ny elitestrategi 

Arbejdet med at få beskrevet en elitestrategi fortsættes. Et særligt 
opmærksomhedspunkt er der på muligheden for at spille sig op på VR. 
Ny beregningsmetode (påbegyndt 1. juli 2022) for herre VR, betyder 
færre point for resultater opnået i Europa og det medfører indirekte at 
det bliver sværere for danske herrespillere at spille sig ind i majors 
fremadrettet 

B3 Udvikle og forstærke 
kvaliteten i talentmiljøerne 

Formålet er at inspirere, vidensdele og samarbejde med 
ungdomslandstrænere og det særlige trænernetværk, som består af 
klubtrænere med landsholdsspillere og trænere, der arbejder med 
spillere på internationalt niveau eller højeste nationale niveau. Udover 
ugentlige møder, kvartalsvise temadage hos landstrænere, vil der blive 
arrangeret to årlige aktiviteter med trænernetværket. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (2 atleter): Emily K. Pedersen og Nanna K. Madsen 
• Elite-atleter (ca. 22 atleter).  
• Bruttogruppeatleter (ca. 40 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
9.650.000 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 7.000.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 2.450.000: 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 200.000 til øget tilstedeværelse af trænere på world tours – Salling Fondene. 
 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DGU bevilges i alt kr. 2.450.000 for perioden 01.01.-31.12.2023 til det fælles 

elitebudget. 
 
 
 
  



 

 
8. Forbundets kommentarer 

Vi er positive over, at den samlede støtte er øget med kr. 300.000 i forhold til sidste år og det muliggør en 
opgradering af landstrænerteamet.     
I løbet af 2022 har ekstraordinært mange landsholdsspillere valgt at blive professionelle og vi har oplevet 
en særdeles god sæson med mange topresultater har på de professionelle golftours. Det betyder, at vi 
starter 2023 sæsonen med 12 danske herrer på DP World Tour og 9 på European Challenge Tour. Det er 
ny rekord, idet vi aldrig har været så bredt repræsenteret før. 
 
På damesiden har vi til den kommende sæson atter 2 LPGA spillere og minimum 1 på Ladies European 
Tour (Qualifying School afvikles først i december og her deltager 5 danske damespillere).    
 
Alt i alt medfører det, at vi udvider ProTeamet og de ekstra støttekroner er med til at sikre, at vi både kan 
hjælpe de ny-professionelle med at etablere sig og samtidigt tilbyde OL-kandidaterne ekstra 
turneringsassistance – uden det går ud over landsholdsarbejdet.   
 
Vi vil gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med sportsmanager, Gregers Lehrmann Bruun 
og ernæringsfysiolog, Cecilie Refsgaard Olsen, som er den af Team Danmarks eksperter vi har brugt mest 
i 2022. 
 
Vi ser frem til et frugtbart samarbejde i det kommende år. 
 
Med venlig hilsen, Dansk Golf Union,  
Morten Backhausen, Direktør & Claus Mølholm, Sportschef 

 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK SKYTTE UNION (DSkyU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM 10 m individuelt 1 top 8 Top 15 8 
EM 10 m hold Medalje Top 8 8 
EM 50 m + skeet individuelt Medalje Top 8 Guld + 4 
EM 50 m + skeet hold Medalje Top 8 10 + (Bronze) 
VM skeet individuelt Medalje Top 8 21 
VM skeet hold Medalje Top 8 - 
VM Riffel/Pistol 10/50m individuelt Medalje Top 8 9 
VM Riffel 10/50 m hold Medalje Top 8 15 + (Sølv) 

 
 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 1.750.000:  
 
 Øvrig støtte: 

• Kr. 50.000 til facilitetsleje (Vestereng og KBH) 
• Kr. 50.000 til Udvikling af specialammunition – Salling Fondene 
• Kr. 146.000 til Ammunitionsstøtte Skeet – Salling Fondene 
• Kr. 160.000 til Landstræner Skeet – Kirkbi 
• Kr. 74.200 til Assisterende landstræner Riffel – Kirkbi 
• Kr. 764.000 til Internationale trænerkompetencer indtil 2024 – Salling Fondene 
• Kr. 138.000 til direkte atletstøtte – Kirkbi Fonden 
• Kr. 264.000 til direkte atletstøtte - Salling Fondene 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,3 årsværk.  

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM 10 m individuelt 1 top 5 1 top 8 
EM 10 m hold 1 medalje 1 top 8 
EM skeet 1 medalje 1 top 8 
VM Riffel/Pistol 10/50m og skeet individuelt 1 medalje + 1 top 8 1 top 8 
VM Riffel/Pistol 10/50m hold 1 medalje 1 top 8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

VM 2023 individuelt 1 Medalje + 1 top 8  Top 8 
VM 2023 hold Medalje 1 Top 8 
OL Medalje Finaleplads 

 
 
 



 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: (3–6 vigtigste) 
Aktivitet: Formål/handling: 
Competetive mindset I 2022 startede vi vores arbejde med riffel og pistolatleternes 

"competititve mindset". Holdet har verkligen udviklet sig på dette 
område og er nu klare til at tække sig flere skridt længre for at 
præstere godt. 
For at forbedre atleternes præstationer end mere i 2023 så ønsker vi 
lægge fokus på Opmærksomhedstræning. At vores atleter bliver mere 
opmærksomme på når fokus bliver afledd fra opgaven og hvordan de 
kommer tilbage ind i fokus igen. Samt når det i er svært i skydningen 
have veje for at komme tilbage til det rigtige fokus. Gennem 
visualisering og mindfullnesstræning samt træne forskellige dele i en 
skydning (åbning, midt og afslut, finale også videre). Atleterne ska 
vare rustede til at håndtere en god start, en dårlig start en ok start også 
videre. 

Kultur i riffelgruppen At gruppen bliver gode på at navigere i at vare i en individual sport og 
samtidligt et hold. At man blive go på at tage vare på sig selv i 
gruppen og at tage være på gruppen når det er tid for det. 
Worshops med Jonas under forår/vinter 2023. 

Udvikle eliteidrætsmiljøerne 
med fokus på helhedsplaner 
og levevilkår for atleter 

At vores træner og atleter fokuserer på de rigtige ting i atleternes 
udvikling under atleternes karriær samt en god udslussning af 
eliteatleter. 
At implementere Team Danmarks nye helhedsplaner ved vores 
individuale samtaler med atleterne. 
At fortsat lave en god udslussning af eliteatleterne når de afslutter sin 
elitekarrier med fokus på det hele mendske og at de ønsker deltage på 
nogen måde i Dansk Skytte Union (træner, leder, 
bestyrelsemedlemmer, konkurrencearrangør, skytter m.m) . 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (2 atleter): Rikke Mæng Ibsen, Riffel og Jesper Hansen, Skeet 
• Elite-atleter (7 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (7 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
4.655.320 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 1.679.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 1.850.000 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 50.000 til facilitetsleje (Vestereng og KBH) 
o Kr. 89.000 til Ammunition – Salling Fondene 
o Kr. 176.000 til OL kvalifikation – Salling Fondene 
o Kr. 160.000 til Landstræner Skeet – Kirkbi 
o Kr. 98.000 til Assisterende landstræner riffel – Kirkbi 
o Kr. 279.840 til direkte atletstøtte – Salling Fondene 
o Kr. 273.480 til direkte atletstøtte – Kirkbi 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 
 Det indstilles at Dansk Skytte Union bevilges i alt kr. 1.850.000 for perioden 1. januar – 31. december 

2023 til det fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Dansk Skytte Union takker for en god proces med masterplanen for 2023 og at vi ser frem til et godt 
samarbejde frem mod OL 2024. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  PARASPORT DANMARK (PD) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 

Parasport Danmark er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i 
perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 
2024. Samarbejdet omfatter disciplinerne atletik, badminton, bordtennis dressur, kørestolsrugby, 
taekwondo, skydning, svømning og cykling. 

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022 
 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM - dressur 3 medaljer 2 medaljer 5. medaljer (4 guld og 1 sølv) 
VM - atletik 3 medaljer 2 medaljer VM er udsat til 2023 
VM - bordtennis 1 guldmedalje 1 medalje 2 medaljer (1 sølv og 1 bronze) 
VM - taekwondo 1 guldmedalje 1 medalje Aflyst i 2022 
VM - kørestolsrugby Medalje Top-6 4. plads 
VM - badminton Medalje Top-4 Bronzemedalje 
Kommentarer 
Kasper Lousdal (skydning), Emma Lund (cykling) og Alexander Hillhouse (svømning) har alle vundet 
medaljer i paralympiske discipliner i 2022 og det indstilles på den baggrund, at der etableres et 
afgrænset samarbejde i de discipliner fra 2023 

 
3. Seneste periodes støtte 

PD modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 1.500.000: 
 

PD fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,56 årsværk.  
 
4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM - atletik 2 medaljer Medalje 
VM - taekwondo Guldmedalje Medalje 
VM - cykling Medalje Top-4 
VM - skydning Medalje Finale (top-8) 
EM - bordtennis Guldmedalje Medalje 
EM – dressur 5 medaljer 2 medaljer 
EM – kørestolsrugby Finalekamp Medalje 
EM - svømning 2 medaljer Medalje 
EM - badminton Finalekamp Medalje 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

PL 2024 - dressur 5 medaljer 2 medaljer 



 

PL 2024 - atletik 2 medaljer Medalje 
PL 2024 - svømning 2 medaljer Medalje 
PL 2024 - badminton Medalje Medalje 
PL 2024 - taekwondo Guldmedalje Medalje 
PL 2024 - bordtennis Guldmedalje Medalje 
PL 2024 - rugby Medalje Medalje 
PL 2024 - cykling Medalje Medalje 
PL 2024 - skydning Medalje Medalje 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Udvalgte disciplinspecifikke 
udviklingsmål 

Atletik, kørestolsrugby og bordtennis: PD vil udarbejde 
resultat- og udviklingsstrategier for talent og elitearbejdet. 
Herunder kvartalsvis opfølgning på strategiske prioriteringer, 
målsætninger og indsatser. 
 
Dressur: Det igangværende kulturudviklingsprojekt på 
landsholdet skal videreudvikles og der skal optimeres i forhold 
trivsel og præstation til mesterskaber gennem ansættelse af en 
dedikeret hjælper. 
 
Badminton, svømning, cykling og taekwondo: PD vil styrke 
forudsætningerne for sportslige præstationer gennem øget 
kvalitet i den daglige træning gennem bl.a. inddragelse af 
relevant fagekspertise fra TD. 
 

Styrket talentarbejde og rekruttering Talentarbejdet i især bordtennis, dressur og atletik skal bl.a. 
styrkes gennem samarbejde med TD’s elitekommuner og 
målrettede rekrutteringsindsatser. 

Udblikstur til en førende 
parasportsnation 

PD vil gennemføre en målrettet tur til Holland for at få input til 
strategisk udvikling af talent- og elitearbejdet. 

Helhedsplaner for eliteatleter PD vil forsat implementere TD’s helhedsplanskoncept og med 
sparring fra TD skal landstrænere og andre relevante 
ressourcepersoner kompetenceudvikles til at kunne varetage 
opgaven med høj kvalitet. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasseatleter (5 atleter): Lisa Gjessing, Daniel Wagner, Tobias Thorning Jørgensen, Katrine 
Kristensen og Peter Rosenmeier 

• Elite-atleter 26 atleter 
• Bruttogruppeatleter: 19 atleter  

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for PD og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 4.000.000: 
• PD’s andel til elitebudgettet udgør kr. 2.400.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 1.600.000 

 
Ekspert support i 2023 afklares med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 

Det indstilles, at PD bevilges i alt kr. 1.600.000 for perioden 1. januar til 31. december.2023 til det fælles 
elitebudget. 



 

 
8. Forbundets kommentarer 

”Vi sidestiller (ligestiller) PL og OL-atleter, når det gælder deltagelse i PL og OL, ligesom PL og OL-
atleter modtager den samme medaljebonus. Idrættens verden sender hermed både et stærkt signal til 
omverdenen, men også til atleterne selv.  

Den sidestilling (ligestilling) oplever vi ikke i nær samme grad, når det gælder de direkte økonomiske 
midler, som vi modtager fra Team Danmark, og som er nødvendige, hvis vores atleter skal kunne fortsætte 
den positive udvikling i de sportslige resultater og fastholde den ambitiøse resultatmålsætning på 15 
medaljer til PL i Paris 2024 – herunder et acceptabelt resultat på 10 medaljer, som er dobbelt op i forhold 
til de 5 medaljer, som blev opnået ved PL i Tokyo. Vi anerkender at Team Danmark har fundet 100.000 
DKK og har løftet sin nuværende økonomiske støtte fra 1.500.000 til 1.600.000 DKK i det fælles 
elitebudget. Vi anerkender også, at Team Danmark og dansk eliteidræt mangler penge, men uanset om 
Team Danmark får øget sin økonomiske ramme, så har vi en forventning til at det store PL-
medaljepotentale afspejler sig i en større økonomi end de indstillede 1.600.000 i det fælles elitebudget i 
2023 og 2024.” 

 

 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK HÅNDBOLD FORBUND (DHF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM Herre A Top 4 Top 8 3 
EM Kvinde A Top 4 Top 8 2 
EM Herre-U20 Deltagelse Deltagelse Nr. 9 
VM Kvinde U20 Deltagelse Deltagelse Nr. 5 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 12.000.000 
 

• Øvrig støtte: 
o Kr. 217.000 til Talentudvikling i nærmiljøerne – Salling Fondene 

 
Forbundet fik bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,55 årsværk.  

 
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM Herre A Top 4 Top 8 
VM Kvinde A Top 4 Top 8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

Herre A EM, VM, 
OL 

Top 4 Top 8 

Kvinde A EM, VM, 
OL 

Top 4 Top 8 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B2 – 2: Organisation - og 
kompetenceudvikling af 
landstrænere og ledere 

Mødehjul for arbejdet på tværs af arbejdet i landsholdsafdelingen. 
Formål: bedre samarbejde, erfaringsudvikling og strategisk arbejde på 
kryds og tværs af alder/køn 
 

B3 - 1: Udvikle og forstærke 
kvaliteten i talentmiljøerne 

Koncept for (talent) mere udvikling i nærmiljøer i stedet for selektion. 
Optimering af DHF’s arbejde med talentudvikling og sikre 
sammenhæng ift. talentudviklingen i håndbolden centralt og 
decentralt. Dette for at støtte op om filosofien i Talentstrategien og 
”Rigtig, sjov håndbold”, og at kunne understøtte bedre udvikling til 
gavn for såvel talentudviklingen som antallet af håndboldspillere.  



 

B3 – 3: Samarbejde med 
elitekommuner 

Ny aftale med kommuner og morgentræningstilbud, der udvikler dette 
område yderligere (i relation til talentstrategien). DHF vil sikre 
sammenhæng mellem arbejdet i Elitekommunerne og DHF's 
Talentstrategi, samt forsøge at udvikle samarbejdet omkring 
morgentræningstilbuddet i elitekommuneregi til også at gælde andre 
morgentræningstilbud. Der er lavet en yderligere deltidsansættelse for 
at kunne prioritere dette arbejde yderligere.  

B3 – 4: Implementering af og 
videre arbejde med DHF's 
talentstrategi 

Implementering af talentstrategi i klubmiljøerne 
DHF vil optimere talentudviklingen og styrke en fælles strategi og 
kultur, så der arbejdes i samme retning i både DHF's talenttræning, på 
U-landsholdene, i kredse/distrikter, i Elitekommuner, i klubber, 
morgentræningstilbud, akademier o.l., for derved at skabe en bedre 
ensartet filosofisk tilgang til talentudvikling i Dansk håndbold, hvor 
den hele spiller sættes i centrum.  

B4: KMD People Succes – 
datadrevet optimering 

DHF ønsker at skabe et simpelt og brugervenligt system, der gennem 
data kan skabe endnu bedre udviklingsmuligheder for de enkelte 
spillere samt skarphed i en rekrutteringskontekst. Dette sker i 
samarbejde med KMD People succes.  

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (56 atleter) – Herre-A og Kvinde A. 
• Elite-atleter (ca. 20 atleter) – Udviklingstrupper Kvinder og Herrer.  
• Bruttogruppeatleter (ca. 112 atleter) – Kvinde-U og Herre U landsholdene 
 
 

6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
43.177.061 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 31.177.061 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 12.000.000 

 
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
7. Indstilling 
 Det indstilles, at DHF bevilges i alt kr. 12.000.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det 

fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

DHF takker for et godt, konstruktivt og udviklende samarbejde i 2022. Forbundet glæder sig over 
opbakningen sker på to spor – både til at skabe toppræstationer her og nu for at få medaljer til Danmark, 
men også de langsigtede indsatser med et talentudviklingsperspektiv, der forhåbentligt medfører at 
håndbolden, trods øget konkurrence, kan fastholde sin position i verdenstoppen. 
Håndbolden er, som alle andre idrætter, også på eliteniveau presset af øgede udgifter specielt indenfor 
transport, ophold og forplejning. Ligeledes er der et øget pres på lønningerne, der halter bagud i forhold 
til omverdenen. Derfor håber forbundet på en grad af index-regulering på grundstøtten, hvis en eventuel 
vedtaget finanslov giver øgede indtægter til Team Danmark. Dansk Håndbold Forbund har selv øget deres 
eliteudgifter og dækker en forholdsvis stor andel af elitebudgettet selv. 
 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK SEJL UNION (DSejlU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM Laser Radial 3 8 Ikke afholdt endnu  
VM Laser Radial 3 8 Opfyldt VM guld 
EM 49FX 5 10 Opfyldt Nr. 5 
VM 49FX Deltager ikke Deltager ikke Deltog ikke 
EM 49 5 10 Acceptabelt opfyldt. Nr. 

6 
VM 49 8 15 Acceptabelt opfyldt nr. 

15 
EM Nacra 17 10 12 Opfyldt nr. 10 
VM Nacra 17 12 16 Acceptabelt opfyldt nr. 

16 
EM IQ Foil Women 10 15 Ikke opfyldt – nr. 45 
VM IQ Foil Women 12 16 Ikke opfyldt – nr. 45 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 8.298.000. 
 
 Øvrig støtte: 

• Kr. 66.000 til facilitetsleje af det internationale sejlsportscenter i Aarhus 
• Kr. 324.000 til udstyr og teknologi – Salling Fondene 
• Kr. 1.000.000 til samlende international træningslejr – Salling Fondene 
• Kr. 71.000 til ekstraordinært udstyr – Team Danmark 
• Kr. 150.000 til direkte atletstøtte – Kirkbi Fonden 
• Kr. 504.000 til direkte atletstøtte –Salling Fondene  
• Kr. 40.000 til madordning – Team Danmark 
• Kr. 700.000 til idrætsmateriel og udstyr – Team Danmark 

 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,94 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
ILCA 6 EM 1 x Top 3 1 x Top 8 
49FX EM 1 x Top 5 1 x Top 10 
49 EM 1 x Top 5 1 x Top 10 
Nacra 17 EM 1 x Top 8 1 x Top 10 
IQ Foil W EM 1 x Top 8 1 x Top 14 
ILCA 6 VM 1 x Top 3 1 x Top 8 (OL kval) 
49FX VM 1 x Top 5 1 x Top 10 (OL kval) 



 

49 VM 1 x Top 5 1 x Top 10 (OL Kval) 
Nacra 17 VM 1 x Top 8 1 x Top 9 (OL kval) 
IQ Foil W 1 x Top 8 1 x Top 11 (OL kval) 

 
 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B2-1: Udvikle 
eliteidrætsmiljøerne med 
fokus på helhedsplaner og 
levevilkår for atleter 

Helt generelt så fortsætter Dansk Sejlunion samarbejdet med nye og 
eksisterende atleter om detaljeret planlægning med et langsigtet fokus 
på både sejlsporten, en civil karriere og et privat liv. 
I forhold til helhedsplaner, så vil vi som forbund strukturere arbejdet 
med helhedsplaner mere for at imødekomme forventningen fra Team 
Danmark om at påtage os denne opgave. Vi vil definere målgruppen 
tydeligt og vi vil præcisere vores model i sejlsport. Samtidigt er det 
vigtigt at gøre opmærksom på at vi som forbund kan tage ansvar for at 
være opsøgende og have tilbud til en målgruppe om samtaler om 
helhedsplanlægning. Men jfr. vores træningsfilosofi, så vil det altid 
være atleten selv som har ansvaret for en god balance imellem egen 
karriere, uddannelse og civilt liv. 

B1-1: Stabile mentale 
præstationer - hvordan undgår 
vi, at atleter har mentale drop-
outs? 

Målet er at vores atleter kan præstere under selv det hårdeste mentale 
pres som en konkurrencesituation kan medføre. Udfordringen i 
sejlsport er særegen ved at konkurrenceperioder ofte er meget lange og 
dermed både udtrættende og stressfuld. Målet er flerårigt og videreført 
fra 2022. 

B1-2: Dyb kulturel forankring 
af sportspsykologi som et 
indsatsområde i vores 
dagligdag 

Målet er at vi i vores daglige arbejde på elitecentrene imellem sejlere 
og trænere, i vores samarbejde med specialister, på vores hold, på 
vores rejser til international træning og konkurrence, altid har en god 
forankret kultur og indsats omkring det sportspsykologiske arbejde. 
Nye sejlere i olympiske satsninger, såvel som etablerede stjerner skal 
være en del af denne kultur. Vi ønsker en regelmæssig tilstedeværelse 
af en sportspsykolog på vores to elitecentre. Omfang skal afpasses 
efter antallet af olympiske sejlere i kampagnen frem mod kommende 
OL. Og det skal afpasses i forhold til sejlernes årsplaner og 
tilstedeværelse på centrene. Sportspsykologen skal være observerende, 
reflekterende og udfordrende overfor vores miljø og vores 
arbejdsmetoder, så vi over en periode får analyseret vores indsats på 
området og så vi får inkorporeret fokus på Sportspsykologi naturligt i 
vores daglige arbejde. Målet er flerårigt og videreført fra 2022. 

B4-1: Strategisk analyse af 
sejladsområder 

Grundlæggende findes der to typer af sejladsområder/ sejladsforhold; 
det ene er præget af de dagligt skiftende meteorologiske 
sejladsforhold. Det andet af mere stationære forhold grundet 
geografiske eller termisk-meteorologiske mønstre eller andre mere 
stabile mønstre med relation til vindens opførsel eller tilstedeværende 
strømforhold. 
I forbindelse med OL i Tokyo identificerede vi forhold som hører ind 
under den sidste kategori og udviklede en succesfuld analysemodel til 
den type af sejladsforhold. Modellen kan og bør dog forbedres. Formål 
med denne målsætning er at forbedre vores analysemodel og 
tolkningsmodel på sejladsområder med stabile mønstre samt at 
anvende den i relevante sammenhænge frem mod OL 2024. Målet er 
flerårigt og videreført fra 2022. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (4 atleter): Anne-Marie Rindom, Lærke Buhl-Hansen, Jakob Precht Jensen og 
Frederik Rask  

• Elite-atleter (ca. 22 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (ca. 36 atleter) 



 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
15.390.760 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 4.750.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 8.300.000 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 70.000 til facilitetsleje i Aarhus internationale sejlsportscenter – Team Danmark 
o Kr. 40.000 til madordning – Team Danmark 
o Kr. 1.000.000 til samlet hold til internationale træningslejre – Salling Fondene 
o Kr. 175.000 til idrætsmateriel og udstyr – Salling Fondene 
o Kr. 343.440 til direkte atletstøtte – Kirkbi Fonden 
o Kr. 712.320 til direkte atletstøtte –Salling Fondene  

 
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DSejlU bevilges i alt kr. 8.300.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det 

fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Dansk Sejlunion takker for et godt og konstruktivt samarbejde med sportsmanager Gregers Lehrmann 
Bruun. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK KANO OG KAJAK FORBUND (DKF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM DK1 500  3 5 8 
VM MK2 500 8 12 11 
VM DK2 500 6 9 6 
VM DK4 500 6 9 11 
VM MK1 1000 6 9 11 
VM MK4 500 9 12 13 
EM DK1 500 3 5 Bronze 
EM MK2 500 8 12 9 
EM DK2 500 6 9 10 
EM DK4 500 6 9 Sølv 
EM MK1 1000 6 9 8 
EM MK4 500 9 12 13 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 3.900.00 
     Øvrig støtte: 

• Kr. 250.000 til facilitetsleje Bagsværd Rostadion 
• Kr. 564.800 til træningslejr – Salling Fondene 
• Kr. 781.000 til direkte atletstøtte – Kirkbi  
• Kr. 100.000 til ansættelse af sportsadministrator – Salling Fondene 

 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,16 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM DK1 500 3 5 
VM DK2 500 5 8 
VM DK4 500 6 8 
VM HK1 1000 6 8 
VM HK2 500 6 8 
VM HK4 500 5 8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

VM 2023 1 medalje og 4 finaler (i alt 5 finaler) 1 medalje og 2 finaler (i alt 3 finaler) 
OL 2024 2 medaljer og 1 finale (i alt 3 finaler) 1 medalje og 2 finaler (i alt 3 finaler) 

 
 



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
Trivsel og miljø Fortsat sikre en god trivsel gennem et godt miljø på EC Bagsværd 

samt tilsikre en god opstart af udviklingsmålet på EC Øst og Vest, 
hvor den enkelte medarbejder og atlet kan udvikle og anvende sine 
potentialer og kompetencer i en ramme, der er karakteriseret ved et 
godt psykosocialt arbejdsmiljø – på og indenfor rammerne af 
eliteidrættens præmis. 

Præstations- og 
skadesforebyggende tiltag og 
skadesbehandling 

At fortsætte/udbygge den gode udvikling og effekt der er opnået 
gennem den kontinuerlige skadesforebyggelse og -behandling såvel i 
dagligdagen - under den daglige træning - som under træningslejre i 
grundtræningen og op til VM. Det er i dialogen i denne kontinuerlige 
behandling, at fysioterapeuten kompetenceudvikler den enkelte atlet til 
at tage ansvar for egen udvikling. 

Mental præstationsoptimering Optimere atleternes mentale evner, gennem kompetenceudvikling af 
atleternes egne færdigheder, til selv at håndtere mentale udfordringer i 
træning og konkurrencer såvel individuelt som i grupper 
(mandskabsbåde). Grundlæggende skal indsatsen rettes mod at gøre 
atleterne selvhjulpne 

Udvikle elite idrætsmiljøer 
med fokus på helhedsplaner 
og levevilkår 

De eksisterende atletaftaler suppleres i stigende omfang med 
individuelle udviklingsplaner, med hensyntagen til holdet, der er er 
produkt af samarbejdet mellem atlet, trænerteam, specialister og den 
sportslige ledelse. Indsatsen skal udover præstationsoptimering også 
omfatte en uddannelse af den enkelte atlet med henblik på en 
kompetenceudvikling.  

Omstilling fra 1000 meter til 
500 meter 

I samarbejde TD-eksperter at sikre den rette træning i overgangen fra 
1000 meter til 500 meter.  

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (8 atleter): Emma Aastrand Jørgensen, Frederikke Hauge Matthiesen, Bolette 
Margrete Nyvang, Sara Corfixens Milters, Julie Frølunch Funch, Simon Schuldt Jensen, Victor 
Gairy Aasmul, Morten Graversen,  

• Elite-atleter (13 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (28 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
9.627.190 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 3.801.030 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 3.900.000 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 250.000 til facilitetsleje Bagsværd Rostadion 
o Kr. 1.002.160 til direkte atletstøtte – Kirkbi  
o Kr. 100.000 til ansættelse af sportsadministrator – Salling Fondene 
o Kr. 274.000 til Tyskland træningslejr op til VM/OL-kval. – Salling Fondene 
o Kr. 150.000 til K2 både – Salling Fondene 
o Kr. 150.000 til Florida træningslejr efter VM for OL-hold – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 

Det indstilles at DKF bevilges i alt kr. 3.900.00 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 
elitebudget. 
 
 
 



 

8. Forbundets kommentarer 
DKF vil gerne kvittere for et godt samarbejde gennem året og i processen med Masterplan 2023. Tak 
for at imødekomme en stor del af ekstrabevillingerne. Det vil betyde at vi næsten kan opretholde det 
ønskede aktivitetsniveau.  
DKF vil i lighed med samtalen på det seneste styregruppemøde udtrykke vores bekymring for 
eliteidrættens rammevilkår. Der er behov for er markant løft. På den korte bane er en meget skarp 
prioritering på bl.a. forskning og ekspert indsatser. DKF bakker Team Danmark op i bestræbelserne 
på begge dele. 
 
Med venlig hilsen 
Christian Jacobsen 
Direktør 
 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  BADMINTON DANMARK (BD) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM hold - Herre Guld Guld Guld 
EM hold - Damer Guld Medalje Guld 
EM - Individuelt 12 medaljepoint 10 medaljepoint 9 medaljepoint 
VM hold - Herre Medalje Top 8 Bronze 
VM hold - Damer Top 8 Bedste ikke-asiatisk 

nation 
Top-8 placering 

VM - Individuelt 2 medaljepoint 1 medaljepoint Guld - 3 medaljepoint 
 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 7.400.000.  
  
 Øvrig støtte: 

• Kr. 680.000 til Halleje i Brøndby og Aarhus 
• Kr. 80.000 til Madordning i Brøndby 
• Kr. 100.000 til udsendelse af landstrænere til relevante int. turneringer– Salling Fondene 
• Kr. 110.000 til ekstra deltidstræner på elite-talentcenter vest – Salling Fondene 
• Kr. 150.000 til ekstern fysioterapeutbistand og ekstern fysisk træner – Kirkbi 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,86 årsværk.  

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM for Mixed Hold Guld Sølv 
European Games 13 medaljepoint 10 medaljepoint 
VM for Mixed Hold Medalje Top-8 
VM 2023 - Individuelt 2 medaljepoint 1 medaljepoint og én top-8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
OL 2024 Medalje To top-8 

 
  



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Skadesforebyggende 
holdtræning 

• Skadesforebyggelse og optimering af rehab forløb. Atleter med en 
kendt skadesproblematik kan komme ugentlig og blive 
superviseret i træning (ud over individuel behandling), hvorved vi 
sikrer en høj kvalitet af øvelser. Atleter som har 
"problemområder” kan ligeledes komme og blive superviseret. 
Atleterne får fast lavet skadesforebyggende øvelser og ikke kun 
når skaden er sket. Tilbuddet skal gælde atleter, som er tilknyttet 
NETC. 

B.1 - Optimering af 
opvarmning og 
restitutionsrutiner til træning 
og turnering 

• Optimering af nuværende opvarmnings- og restitutionsstrategier 
til træning og kamp. Optimere grundlag for langsigtet opbygning 
samt øge præstationsevnen akut - både i dagligdagen på NETC og 
ved længerevarende rejser til turneringer. 

B.2 - Kompetenceudvikling 
af elitetrænere 

• Danmark er begunstiget med meget dygtige landstrænere pt., men 
der er behov for at uddanne fremtidige potentielle landstrænere 
således, at Danmark altid har mulighed for at rekruttere dygtige 
trænere til NETC. Derfor er Elitetræneruddannelsen opstartet i 
januar 2022 og afsluttes ultimo 2023. 

B.3 - Udvikle og forstærke 
kvaliteten i talentmiljøerne 

• BATK revidering/opdatering er i gang. Teknik- og taktikafsnit er 
færdigudviklet. I 2023 skal de sidste to fagområder opdateres 
(fysik og psykologi), og materialet skal lægges på platform og 
implementering påbegyndes. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (4 atleter): Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Anders Skaarup Rasmussen, 
Kim Astrup Sørensen.  

• Elite-atleter (25 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (35 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
13.355.000 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 4.740.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 7.400.000. 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 625.000 til Halleje i Brøndby og Aarhus 
o Kr. 80.000 til Madordning i Brøndby 
o Kr. 100.000 til udsendelse af landstrænere til relevante int. turneringer – Salling Fondene 
o Kr. 110.000 til ekstra deltidstræner på elite-talentcenter vest – Salling Fondene 
o Kr. 150.000 til ekstern fysioterapeutbistand og ekstern fysisk træner – Kirkbi 
o Kr. 150.000 til udsendelse af landstræner og fysioterapeut til fire nye WT-turneringer – 

Salling Fondene  
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
7. Indstilling 
 Det indstilles at BD bevilges i alt kr. 7.400.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 

elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Forbundet har ingen yderligere kommentarer til indstillingen.  



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANMARKS BOWLING FORBUND (DBwF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM-herrer 4 medaljer 5 top-8 

placeringer 
Single: 7, 14, 17, 32, 50, 73 
Doubles: 6, 20, 37 
Trios: Bronze, 6 
Team: 5 
All Event: Bronze, 14, 22, 34, 43, 49 
Masters: 17-24 (2 spillere) 

EM-damer 2 medaljer 3 top-8 Single: 8, 11, 14, 15, 28, 54 
Double: 6, 12, 25 
Trio: Sølv, 24 
Team: Bronze 
Masters: Bronze, 5-8, 17-24  
All event: 4, 5, 20, 32, 41, 42 

VM-herrer 1 medalje 1 top-8 Deltager ikke 
VM-damer 1 top-8 1 top-16 Deltager ikke 
Eventuelle kommentarer: 
Grundet uro og ustruktureret turneringsplanlægning af IBF (Internationale Bowling Forbund) – som 
primo 2022 overtog efter det tidligere World Bowling - deltager DK ikke ved VM i nov. 2022 (fra 
Europa deltager pt. kun Sverige). Der forventes en politisk løsning inden årets udgang. 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 1.260.000 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,17 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM-damer 1 medalje 1 top-8 og 1 top-16 
VM-herrer 2 top-8 1 top-8 
EM-herrer 2 medaljer og 2 top-8 4 top-8 
Eventuelle kommentarer: 
Til VM er disciplinantal ændret fra 6 i 2022 til 4 i 2023 til VM under IBF, hvilket har medført en 
justering af målsætninger i forhold til de oprindelige (herresiden). EM består fortsat af 6 discipliner 
under Det europæiske forbund. EM for damer er udsat til 2024 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

EM-damer 1 top-8 1 top-16 
VM-herrer 1 medalje 1 top-16 
VM-damer 1 top-8 1 top-10 

 
 



 

De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Projekt Q Fastholde og udvikle kvindelige bowlere mellem 18 – 28 år i tæt 

samarbejde med trænerne i de tre talent- og elitecentre og ved afholdelse 
af mesterskabslignende forhold ved mindst tre turneringer i Danmark 

To-hånds-bowling Opkvalificering af landstrænere, centertrænere og klubtrænere af 
international træner til at kunne varetage træningen af atleter i to-hånds-
bowling. På verdensplan blander to-hånds-bowlere i toppen, da det er 
lettere at få fart og rotation i kuglen.  

Mindske skadesrisiko og 
performanceoptimering 

Gennem observation i samarbejde med TD-eksperter opnå større indsigt i 
de respektive teknikker, samt hvilke skader disse primært medfører hos 
kvinderne. Efterfølgende workshop hvor resultater og eventuelle 
ændringer præsenteres for trænere og atleter 

Udvikling af Specto samt 
implementering 

I samarbejde med TD-eksperter og DBwF’s dataansvarlig sikres en 
visualisering af data på en let tilgængelig måde til benyttelse i 
udviklingsforløbet fra talent, bruttogruppeatlet, elite- og 
verdensklasseatlet. 1. trin omhandler en forståelse af kuglens reaktioner 
ned ad banen. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (5): Carsten Warming Hansen, Cecilie Jeanette Mortensen Dam, Mik Stampe, 
Mika Glud Guldbæk og Thomas Larsen 

• Elite-atleter (3 atleter)  
• Bruttogruppeatleter (11 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
2.400.000 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 1.040.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 1.260.000 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 100.000 til deltagelse i individuelle turneringer i transitionsfasen – Salling Fondene 
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
 
7. Indstilling 

Det indstilles at DBwF bevilges i alt kr. 1.260.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det 
fælles elitebudget. 

 
 
8. Forbundets kommentarer 

”DBwF ser frem mod endnu et år i udviklingens tegn, hvor vi blandt andet skal have fokus på 
trænerudvikling, skadesforebyggelse, fysisk optimering, atleter i transitionsfasen samt optimal teknologi 
udnyttelse. 2023 ser ud til at blive endnu et spændende år, hvor vi i samarbejde med Team Danmark skal 
udvikle forbundets trænere og atleter, således DBwF kan fortsætte med at blande sig i kampen om 
medaljerne ved EM og VM”. 
Lotte Olsen, sportschef 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANMARKS ISHOCKEY UNION (DIU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 

Danmarks Ishockey Union er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team 
Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 
2022 – 2024.  
 

2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  
 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL - Herrer Top-8 10. plads 7. plads 
OL - Kvinder Top-8  10. plads 
VM - Herrer Top-8 9-13. plads 9. plads 
VM - Kvinder Top-8 Top-8 10. plads 

 
3. Seneste periodes støtte 

DIU modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 5.200.000: 
 
Øvrig støtte: 
• Kr. 375.000 målrettet kvindelandsholdet til VM-forberedelser – Salling Fondene 
• Kr. 225.000 til direkte atletstøtte til kvindelandsholdet – Kirkbi Fonden  

 
 

DIU fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,32 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

 
 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM - herrer Top-8 Top-12 
VM – kvinder (b-gruppe) Oprykning Oprykning 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

VM – herrer (hvert år) Top-8 Top-8 (i løbet af støtteperioden 
VM/OL) 

VM – kvinder 2024 Top-8 Top-8  
OL-kval (OL 2026) Kvalifikation (kvinder og mænd) Kvalifikation 

De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Styrke transitionen 
mellem ungdoms- og 
seniorlandshold 

DIU’s transitionstrænere og uddannelsesansvarlig skal sammen med spillerne 
(U-20 og U-25 landshold) udarbejde individuelle udviklingsplaner med fokus 
på sportslig udvikling samt karriere og uddannelse (helhedsplaner). 

Udvikling af den fysiske 
og skadesforebyggende 
træning på 
kvindelandsholdet 

Der skal i samarbejde mellem TD og DIU’s egne fysiske trænere og 
fysioterapeuter udvikles videre på de indsatser som er igangsat i 2022. 
Herunder fysiske test, fælles træning og koordinering på tværs. 



 

 
5. Atletindplaceringer 
• Verdensklasseatleter (40 atleter): Herrelandsholdet 
• Elite-atleter (35 atleter):  Kvindelandsholdet 
• Bruttogruppeatleter (75 atleter): U-20 herrer og U-25 herrer 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
13.500.000: 
• DIUs’s andel til elitebudgettet udgør kr. 8.000.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 5.200.000: 
• Øvrig støtte:  

o Kr. 300.000 til kvindelandsholdets VM-forberedelser – Salling Fondene 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
7. Indstilling 

Det indstilles, at DIU bevilges i alt kr. 5.200.000 for perioden1. januar til 31. december 2023 til det fælles 
elitebudget. 

 
8. Forbundets kommentarer 

DIU har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til indstillingen. 

Styrkede indsatser for de 
13-15-årige 

DIU vil sammen med kraftcenterklubber og TD’s elitekommuner have fokus 
på at udvikle tilbuddene til målgruppen gennem bl.a. trænerudvikling og flere 
målrettede sportslige aktiviteter for målgruppen. 
Målet er bl.a. at give flere spillere sportslige og menneskelige kompetencer til 
at kunne fortsætte deres udvikling i udenlandske talentmiljøer. 

Tilknytning af ’skills-
trænere’ på U-landshold 

DIU vil ansætte eksperter inden for det tekniske og taktiske område, som skal 
sikre udvikling af individuelle færdigheder på U-landshold. Bl.a. afvikles der 
samlinger med fokus på ’skills’. 

Implementering af ny 
viden fra forskning 

DIU vil sammen med TD udarbejde en plan for, at relevant ny viden kan 
implementeres på klubniveau. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANMARKS MOTOR UNION (DMU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
Par VM -Speedway  Top 1 Top 4 4 
VM -Speedway Top 3 Top 5 2 
VM – MX1 Top 5 Top 8 - 
VM – MX2 Top 5 Top 8 7 
Hold VM – MX Top 8 Top 10 - 
Eventuelle kommentarer: 
Et alvorligt styrt af Thomas Kjer Olsen påvirkede flere af sæsonens målsætninger pga. manglende 
deltagelse 

 
 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 1.000.000:  
 
 Øvrig støtte: 

• Kr. 98.000 til Vintertræningslejr Speedway– Salling Fondene 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,18 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Hold VM – Speedway Top 1 Top 3 
VM – Speedway Leon Madsen: Top 2 

Mikkel Michelsen: Top 6 
Anders Thomsen: Top 6 

Leon Madsen: Top 5 
Mikkel Michelsen: Top 
10 
Anders Thomsen: Top 10 

VM – MX2 Top 3 Top 5 
   
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

Speedway 2023 – 2024  Vinde SGP eller SON Top-3 SGP eller SON 
Motocross 2023 – 2024  Top-8 som nation Top-10 som nation 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
At skabe de bedste 
træningsmiljøer i Danmark 

Både sportsmanager og vores sportspsykologiske konsulent, Adam 
Blicher har været på besøg i Træningsmiljøerne. 
Adam deltager igen på MX's vintersamling til november. 

Styrke viden omkring korrekt 
væskeindtag, næringsstoffer 

Processen har været forsinket på grund af personaleudskiftning. 
Peter er blevet tilknyttet som ny fysiolog i stedet for Thue. 



 

og kost i forbindelse med 
løbsarrangementer 

Ny tids- og procesplan er under udarbejdelse. 

 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (5 atleter): Mikkel Haarup, Thomas Kjer Olsen, Leon Madsen, Anders 
Thomsen og Mikkel Michelsen 

• Elite-atleter (5 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (11 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
2.741.000 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 1.618.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 1.000.000 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 123.000 til Vinter Træningslejr Speedway – Salling Fondene 
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DMU bevilges i alt kr. 1.000.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det 

fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Ingen kommentarer 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK ATLETIK (DAF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 

VM 2022 1 top 8 1 top 12 Ikke opfyldt: bedste 
placering nr. 13. 
4x100m kvinder 
(dansk rekord) 

EM 2022 1 top 5 1 top 8 Opfyldt: 
Bronze - 200 m 
kvinder (Ida 
Karstoft) 
(Nr. 4 - Stangspring 
kvinder (Caroline B 
Holm)) 
Nr. 6 - 100 m hæk 
kvinder (Mette 
Graversgaard) 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 2.000.000:  
  
 Øvrig støtte 

• Kr. 90.000 til facilitetsleje af Marselisborg Hallen, samt banelys atletikbane og Ceres Arena Foyer. 
• Kr. 500.000 til træningslejr aktiviteter for sprintstafet holdene – Salling Fondene 
• Kr. 30.000 til præstationsanalytiker – Team Danmark 
• Kr. 814.000 til direkte atletstøtte –Salling Fondene 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,35 årsværk.  

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM 2023 2 top 8 2 top 12 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

VM 2023 1 top 8 1 top 12 
OL 2024 1 top 5 2 top 8 

 
 
 
 
 
 



 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1-1 Elite- og resultatstrategi 
2024/2028 

Pr. ultimo '23 vil vi være klar med de vigtigste indsatsområder for 
atletikkens internationale eliteperspektiv frem mod henholdsvis 2024 
(meget kort sigt) og 2028 (langsigtet), herunder en beskrivelse af en 
ny landsholdsstruktur, organisatorisk forankring og samarbejdsflader 
mellem klubber og forbund samt implementering af High Performance 
Program i en faseinddelt procesplan 

B2-1 Udvikle eliteudøvere 
med fokus på helhedsplaner 
og levevilkår for atleter 

(organisatorisk) Synliggøre muligheder og tilbud på forbundets to 
Elitekraftcentre med en fokuseret indsats omkring overgang fra 
ungdomsuddannelse til videregående uddannelse/job/professionel 
atlet. 

B2-2 Udvikle eliteudøvere 
med fokus på helhedsplaner 
og levevilkår for atleter 

(Atletniveau) Få skabt struktur på, hvordan arbejdet med personlige 
udviklingsplaner på atletniveau foregår - herunder sikre et fornuftigt 
helhedssetup. I forlængelse af High Performance Programmet samt 
arbejdet omkring Elitecentrene, skabes en struktureret ramme for, 
hvordan atletsamtaler og helhedsplaner for atleterne sker på en 
struktureret, konstruktiv og frugtbar måde (bl.a. med inspiration fra 
Team Danmarks Helhedsplan-koncept). 

B5 – 2 Danmark tilbage i 
verdenselite i kast 

Dansk Atletik har tidligere været at finde i verdenseliten i kast. I 
00'erne var der internationale medaljer ved Joachim B Olsen og top 
placering ved Christina Scherwin som eksempler. Siden har både 
Norge og Sverige leveret internationale medaljer i kast, mens 
Danmark har været langt fra verdenstoppen. 
Nu står vi i en situation, hvor vi igen har udøvere der banker på til den 
absolutte top - bl.a. med to finalepladser ved EM. Ligesom der er 
adskillige finalepladser ved div. U-mesterskaber de seneste år. 
Det er derfor vigtigt, at vi proaktivt får fastsat, hvad der skal til for, at 
disse talenter dels kan udvikle sig til et internationalt topniveau, 
ligesom vi proaktivt skal se på, hvilket setup vi ønsker at have, når de 
kommer det sidste stykke op i verdenstoppen inden for en kort 
årrække. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (0 atleter) 
• Elite-atleter (ca. 20 atleter)  
• Bruttogruppeatleter (17-20 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
6.972.040 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 3.105.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 2.000.000: 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 95.000 til facilitetsleje af Marselisborg Hallen samt banelys atletikbane. 
o Kr. 500.000 til træningslejr aktiviteter for sprintstafet holdene – Salling Fondene  
o Kr. 110.000 til teknisk udstyr til analyse i kast – Salling Fondene 
o Kr. 119.000 til at hæve niveauet i kast 
o Kr. 1.043.040 til direkte atletstøtte – Salling Fondene 

 
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DAF bevilges i alt kr. 2.000.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 

elitebudget. 
 



 

8. Forbundets kommentarer 
Dansk Atletik takker for et godt og konstruktivt samarbejde i masterplans processen ovenpå et 
organisatorisk turbulent år. Dansk Atletik havde håbet på en større økonomisk ramme givet den bredere 
topsatsning og hårdere resultatmålsætning. Vi håber derfor, at vi kan komme i betragtning til supplerende 
tildelinger i tilfælde af, at økonomien måtte tillade. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION (DASU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
Indycar 
championship 

Top 6 Top 12 Ikke opfyldt – nr. 14 
(bedste Rookie) 

Endurance WEC - 
Hypercar 

Top 3 Top 5 Mikkel Jensen 
Foreløbig deltaget i to 
afdelinger af HyperCar 
for Peugeot. 
Bedste resultat P4 i 
Japan 

Endurance WEC – 
GT Pro 

Top 3 Top 5 Michael Christensen  
samlet P2 i serien. P3 på 
Le Mans. 
2 sejre samt to 
podiepladser. 
 

Formel 2 Top 3 Top 6 Frederik Vesti 
Før sidste afdeling af 
mesterskabet indtager 
han P8, men kan stadig 
slutte i top-3. En sejr og 
4 podieplaceringer 2022 

Formel 3 Top 3 Top 6 Oliver Rasmussen  
Nåede kun at deltage i 
to afdelinger før skifte 
til WEC. 
P3 Le Mans 

Indy Light Top 3 Top 6 Acceptabelt opfyldt. Nr. 
5 og nr. 6 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 800.000:  
  
 Øvrig støtte:  

• Kr. 50.000 til international træningslejr– Salling Fondene 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0 årsværk.  
 
 

 
  



 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Formel 1 Top 8 Top 12 
Formel 2 P1 Top 3 
Indycar Top 5 Top 10 
Indy Lights  P1 Top 3 
Hypercar P1 Top 3 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

Indycar 
Championship 2023 

Top 3 Top 8 

Indycar 
Championships 2024 

Top 3 Top 5 

Endurance WEC 
Hypercar 2023 

Top 3 Top 4 

Endurance WEC 
Hypercar 2024 

Samlet sejr Top 3 

F2 2023 Top 3 Top 5 
 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1-1 Forstærket 
udviklingsarbejde i DASU 
karting klubber 

I 2022 påbegyndtes udviklingsprojekter med udvalgte kartingklubber. 
Hensigten var at styrke træningsmiljøerne i klubberne, herunder 
uddannelse af klubtrænere, planlægge og implementere 
træningssamlinger, samarbejde klubberne imellem og overordnet set 
etablere en ”rød tråd” mellem DASU’s klubber og det overordnede 
talentarbejde. Der arbejdes i 2023 videre med de klubber, der er startet 
i projekter med. Derudover fortsættes løbende dialog med 
interesserede klubber. Der implementeres 2-5 regionale/lokale 
arrangementer hvor der undervises efter ATK principper. 

B3-2: Styrkelse af det 
forberedende 
talentudviklingsarbejde i 
kartingsporten 

Med udgangspunkt i DASU’s koncept for Talentudvikling Karting er 
der ansat Talentansvarlig, der udfører arbejdet som beskrevet i 
konceptet. Dette omfatter afholdelse af samlinger, tilstedeværelse ved 
nationale og internationale løb, karriererådgivning, forældrekontakt 
samt indsats af specialister. 
 

B4-1: Kortlægning af 
færdigheder i bilsport 

DASU ønsker at gennemføre projekt, der kan kortlægge, hvilke 
færdigheder der er essentielle for at skabe en karriere som professionel 
racerkører. Dette dækker både menneskelige, tekniske samt sportslige 
aspekter. Projektet vil være længerevarende, og vil blive delt op i 
etaper. 
Den første etape er inspireret af et projekt Team Danmark tidligere har 
gennemført sammen med Dansk Forening for Rosport, hvor man 
gennem en række semistrukturerede interviews med udøvere kortlagde 
hvilke færdigheder der var vigtigst for at udøvere kunne præstere 
under hhv. hverdags-, trænings- og konkurrencesituationer. 

B6. Erhvervsnetværket 
”Racing for Denmark” 

I 2023 fortsættes dette arbejde, og der udarbejdes revideret koncept 
"RfD 3.0" med mindre til rettelser. Der bestræbes i første omgang på 
et event i første kvartal designet til at få medlemmer til at gentegne 
medlemskab. Herefter et event hvert kvartal med nyt tema. En 
motorsportsrejse til et internationalt motorløb (f.eks. Indycar) er også 
medtaget i den indledende fase, hvor planlægningen allerede er 
påbegyndt. 
Netværket ændrer betegnelse fra "Erhvervsnetværk" til 
"Talentnetværk" eller lign. da dette vurderes bedre at dække 



 

netværkets formål og indhold. 
Målsætningen er at udbygge antallet af medlemmer fra ca. 25 til 40-50 
ved udgangen af 2023. Det skal primært ske ved en udbredelse af 
konceptet til nye medlemmer Jylland/Fyn. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (5 atleter): Kevin Magnussen, Frederik Vesti, Marco Sørensen, Nicki Thiim og 
Michael Christensen 

• Elite-atleter (ca. 14 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (ca. 10 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
1.717.000 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 817.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 800.000: 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 100.000 til International træningslejr – Salling Fondene 
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DASU bevilges i alt kr. 800.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 

elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Vi takker for det gode samarbejde, og ser nu frem til at bygge videre på tidligere års indsats, ved at 
igangsætte tættere samarbejde med Team Danmarks forskellige ekspertgrupper i det nye år. 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  TRIATLON DANMARK (TRI) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
WTCS serie  - Olympisk tri Individuelt  1 x top 8 1 x top 10 Afsluttes medio nov. 
EM - Olympisk tri Individuelt  1 x top 6 1 x top 10 8 
EM - Olympisk tri mixed relay 1 x top 5 1 x top 8 9 
VM - Olympisk tri mixed relay 1 x top 6 1 x top 10 7 
VM - Ironman 70.3 – Langdistance tri 1 x top 3 2 x top 8 3, 6, 8 
VM - Ironman Hawaii (2021) Langdistance 
tri 

1 x top 5 1 x top 8 7 

VM - Ironman Hawaii (2022) Langdistance 
tri 

1 x top 5 1 x top 8 8 

VM - Langdistance tri 1 x top 3 2 x top 5 Udskudt til august. 
Ingen dansk deltagelse 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 700.000:  
 
 Øvrig støtte: 

• Kr. 221.000 til Mixed Relay konkurrencer og træning – Salling Fondene 
• Kr. 30.000 til direkte atletstøtte – Salling Fondene 

 
 

Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,16 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
WTCS serie - Olympisk tri Individuelt  1 x top 8 1 x top 10 
WTCS afdeling – Olympisk tri individuelt 1 x top 8 1 x top 10 
EM - Olympisk tri Individuelt  1 x top 6 1 x top 10 
EM - Olympisk tri mixed relay 1 x top 6 1 x top 8 
VM - Olympisk tri mixed relay 1 x top 8 1 x top 10 
VM – Ironman Hawaii Langdistance tri 1 x top 5 1 x top 8 
VM - Ironman 70.3 – Langdistance tri 1 x top 3 2 x top 6 
VM - Langdistance tri 1 x top 3 2 x top 5 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

OL Paris 2024 1 x top 6 1 x top 8 
Ironman VM Hawaii 2022-2024 1 x top 3 1 x top 5 
Ironman 70.3 VM 2022-2024 1 x top 1 1 x top 3 
Mixed Relay VM 2022-2024 1 x top 6 1 x top 10 
VM – Langdistance tri 2022-2024 1 x top 1 2 x top 3 

 



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
Kulturudvikling Workshops i forbindelse med 2-3 weekendsamlinger i Danmark for 

Mixed-relay bruttogruppe. Afvikles i samarbejde med Team 
Danmarks sportspsykologiske konsulent. 
Team Danmarks sportspsykologiske konsulent deltager i 1-2 i 
internationale stævner med mixed-relay holdet 
Workshops med hele Triatlon Danmark-bruttogruppen ifm 
weekendsamlinger og/eller træningslejre 
Workshops med REC-trænere og REC-atleter ifm weekendsamlinger 
og/eller træningslejre 

Implementering af ny viden 
og erfaringer 

- Løbende dialog med relevante uddannelses- og 
forskningsinstitutioner i København, Aarhus og Odense om mulige 
projekter og ny viden. 
- Afsøge mulighederne for deltagelse i relevante internationale 
triatlonspecifikke konferencer. 

 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (5 atleter): Daniel Bækkegård, Miki Taagholt, Magnus Ditlev, Kristian 
Høgenhaug og Thor Bendix Madsen 

• Elite-atleter (14 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (3 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
2.234.064 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 1.145.904 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 700.000 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 350.000 til Mixed Relay konkurrencer og træning– Salling Fondene 
o Kr. 38.160 til direkte atletstøtte –Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 
 Det indstilles at Triatlon Danmark bevilges i alt kr. 700.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 

til det fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Ingen kommentarer 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANS DANMARK (DD) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 1.250.000 
 Øvrig støtte:  

• Kr. 5.000 til facilitetsleje i Aarhus Kommune 
• Kr. 120.000 til styrkelse af talentarbejdet – Salling Fondene 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,22 årsværk.  
 
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
10-dans VM Errol/Ami 3 5 
10-dans EM Errol/Ami 3 5 
Standard VM Dmitri/Signe 5 8 
Standard EM Dmitri/Signe 5 8 
Latin VM Malthe og Sandra 6 8 
Latin EM Malthe og Sandra 6 8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

10 dans, latin, standard VM 3 medaljer 1 medalje og 1 top-7 
10 dans, latin, standard EM 3 medaljer 1 medalje og 1 top-6 

 
 
 
 
 
 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
10-dans VM Errol/Ami 3 6 5 
10-dans EM Errol/Ami 3 5 3 
Standard EM Dmitri/Signe 6 8 7 
Standard VM Dmitri/Signe 6 8 7 
Latin VM Malthe og Sandra 8 8 Afvikles 10. dec. 2022 
Latin EM Malthe og Sandra 7 8 7 
Standard VM Pasquale/Sofie 8 8 Overgået til Professionel 

Division i januar 2022 
Standard EM Pasquale/Sofie 7 8 Overgået til Professionel 

Division i januar 2022 



 

De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Talentudvikling Øget samarbejde mellem forbund og elitecentre organisatorisk forankret via 

talentansvarlige i de fire elitecentre. Fokus på pipeline fra junior, ynglinge, 
U21, U25 frem mod VM og EM med henblik på tidligere at kunne præstere 
på senior topniveau.  Øget deltagelse af talentudviklingsansvarlige ved 
mesterskaber 

Testdag for 
verdensklasseparrene 
og tre talentpar 

Konkurrencesimulering og generelle tests med deltagelse af TD-eksperter 
fra de respektive fagfællesskaber med henblik på udvælgelse af nye 
fokusområder vedrørende præstationsoptimering, samt brug af indhentet 
viden/historisk data til udvikling af kommende generation 

Udvikling af U21/U25 
til verdensklasseatleter 

I samarbejde med Team Danmark, eliteklubber og trænere at implementere 
data fra testdage (historiske data og fremtidige testresultater) til at optimere 
udviklingen af bruttogruppeatleter (særligt U21/U25) til fremtidige 
verdensklasseatleter på kortere tid. 

 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (6 atleter): Errol John Williamson, Ami Sue Williamson, Dmitri Kolobov, 
Signe Busk, Malthe Brinch Rohde og Sandra Lund Sørensen 

• Bruttogruppeatleter (24 atleter) 
 

6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
2.340.400 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 965.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør 1.250.000 
• Øvrig støtte: 

• Kr. 5.400 til øvrig støtte - Facilitetsleje Aarhus 
• Kr. 120.000 til styrkelse af talentarbejdet – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
 
7. Indstilling 

Det indstilles at DD bevilges i alt kr. 1.250.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 
elitebudget. 

 
 
8. Forbundets kommentarer 

Dans Danmark er glade for samarbejdet og ser frem til endnu et spændende og resultatrigt sports år i 
samarbejde med Team Danmark i 2023. 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK BOLDSPIL-UNION (DBU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 

Dansk Boldspil-Union er indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i 
perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 
2024.  
 

2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022 
 

 
3. Seneste periodes støtte 

DBU modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 9.250.000 
 

Øvrig støtte: 
• Kr. 75.000 til facilitetsstøtte (baneleje) 
• Kr. 100.000 til sportspsykologiske indsatser på kvindelandsholdet – Salling Fonden 

 
DBU fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,40 årsværk.  
 

4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM – kvinde-A Top-4/OL-kval Top-8 
EM–kval. - U21-herrer Nr. 1 i kval.-puljen ved årsskiftet Top-2 i kval.-puljen ved årsskiftet 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

OL kvinder 2024 Top-4 Top-8 
EM 2025 – U21-herrer Direkte kval. til EM (2024) Kval. til EM via play off (2024/25) 

 
  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM - kvinde-A Top-4 Top-8 Gruppespil 
VM-kval – kvinde-A -Direkte kval. 

til VM 
 

Kval. via. play-
off 

Direkte kval. som puljevinder 

EM-kval  - U-21 herrer  Direkte kval. Kval. via play-
off 

Ikke kvalificeret 



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Styrket 
Elitekommunesamarbejde 

DBU vil styrke samarbejdet med elitekommunerne om især de 13-15-
årige. Indsatsen skal understøtte implementeringen af DBU’s talentstrategi 
gældende frem til 2026. 

Udvikling af 
Performanceenhed 

Den i 2022 etablerede performanceenhed har som formål at understøtte 
landsholdenes sportslige præstationer og i 2023 vil der bl.a. være fokus på 
udvikling og implementering af en analysestrategi samt udvikling af et 
struktureret samarbejde med TD’s fageksperter omkring indsatser, 
strategier og viden. 

Udvikling af en 
Pigetalentstrategi 
 

DBU vil udarbejde en pigetalentstrategi med fokus på bl.a. 
klubsamarbejde, matchning, forskning og skolesamarbejde. I 
arbejdsgruppen er Team Danmark og repræsentanter fra elitekommunerne 
repræsenteret. 

Indsatser målrettet mental 
sundhed 

DBU vil udarbejde og implementere en strategi for mental sundhed  

 
5. Atlet indplaceringer 

• Elite-atleter (63 atleter): kvinder senior og U-21 herrer 
• Bruttogruppeatleter (165 atleter): U16-U20 landshold 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for DBU og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 72.062.000 
• DBU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 62.512.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 9.250.000  
• Øvrig støtte: 

o Kr. 75.000 til facilitetsstøtte (baneleje) 
o Kr. 225.000 til sportspsykologiske indsatser på kvindelandsholdet – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 afklares med udgangen af december 2022.  
 

7. Indstilling 
Det indstilles at DBU bevilges i alt kr. 9.250.000 for perioden 1. januar til 31. december 2023 til det 
fælles elitebudget 
 

8. Forbundets kommentarer 
DBU har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til indstillingen. 

 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK TENNIS FORBUND (DTF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Pulje Forbund i samarbejdet med Team Danmark i 
perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 
2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
Holger Rune: 
Ranglisteplacering 

50 100 26 

Holger Rune: 
Grand Slams 

2x65, 1x33, 
1x17 

4x65 Kvartfinale French Open svarende til 
top-5  
3. runde i USA Open svarende til nr. 
17 
1. runde i Australien og Wimbledon 
svarende til top-65. 

Clara Tauson: 
Ranglisteplacering 

30 50 33 
Efter skadespause nr. 94 

Clara Tauson: 
Grand Slams 

1x33, 3x17 1x65, 3x33 3. runde i Australien Open - svarende 
til top-17 
Spillede ikke French Open 
Første runde i Wimbledon og USA-
Open svarende til Top-65 

 
 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 400.000 
  
 Øvrig støtte: 

• Kr. 400.000 til styrkelse af talentarbejdet og talent- og elitemiljøer – Salling Fondene 
• Kr. 300.000 til træneransættelse til Clara Tauson på elitecenter – Salling Fondene 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,12 årsværk.  
 

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Holger Rune: 
Ranglisteplacering 

5 30 

Holger Rune: 
Grand Slams 

1x35, 1x17, 2x9 1x65, 2x33, 1x17 

Clara Tauson: 
Ranglisteplacering 

45 80 

Clara Tauson: 
Grand Slams 

1x33, 1x17, 2x65 1x33, 3x65 



 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden 2024: 

Holger Rune: 
Ranglisteplacering 

3 20 

Holger Rune: 
Grand Slams 

1x33, 1x17, 1x5, 1x3 1x33, 2x17, 1x9 

Holger Rune: 
OL 

Top-5 Top-33 

Clara Tauson: 
Ranglisteplacering 

20 45 

Clara Tauson: 
Grand Slams 

1x17, 2x9, 1x3 1x33, 2x17, 1x9 

Clara Tauson: 
  
OL 

Top-5 Top-33 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Ekspertindsatser 
Holger Rune og 
Clara Tauson 

Præstationsoptimering med fokus på varmetilpasning/akklimatisering, fysisk 
træning, behandling, baselinetest, test af kreatin, felttest-validering af 
kamp/restitution/turneringsprotokol og kramper. 

Træning på 
Elitecenteret 

Sikre kontinuitet af træningen, samt fælles deltagelse i udenlandske turneringer 
med henblik på at forbedre ranglisteplaceringen for vores bedste spillere.  

Online mental-
træningsprogram 

Optimering af de tre talenters muligheder for at blive professionelle 
tennisspillere 

 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Elite-atleter (2 atleter): Holger Rune og Clara Tauson 
• Bruttogruppeatleter (3 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
2.145.000 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 1.345.000  
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 800.000 

 
 

Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  
 
 
7. Indstilling 

Det indstilles at DTF bevilges i alt kr. 800.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 
elitebudget. 
 

 
8. Forbundets kommentarer 

Dansk Tennis Forbund værdsætter støtten fra Team Danmark, både økonomisk og i dagligdagen, og føler, 
at vi i 2022 virkelig sammen har flyttet mulighederne for at udvikle verdensklassespillere i Danmark. Vi 
ser frem til i de kommende år at fortsætte denne fælles rejse. 
Emil Bødker, direktør 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  BORDTENNIS DANMARK (BTDK) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Pulje Forbund i samarbejdet med Team Danmark i 
perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 
2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM Individuelt 
(single) 

Medalje Top 8 Mål ikke opnået. 
Jonathan Groth, Anders Lind og 
Martin Buch nr. 33-64 (1/32-
finale). 

EM Individuelt 
(double) 

Medalje Top 8 Mål ikke opnået. 
Tobias Rasmussen/Martin Buch nr. 
9-16 (1/8-finale). Jonathan Groth 
og Anders Lind (med respektive 
makkere) nr. 17-32 (1/16-finale). 

VM Hold Top 8 Top 16 Mål ikke opnået. Nr. 22. 
VM + Grand 
Smash series (4 
turneringer) (single 
+ double) 

Medalje Top 8 Mål ikke opnået. Der har kun været 
afholdt 1 Grand Smash. Singapore 
Smash: Jonathan var i 1/16-finalen. 
Anders tabte i kval-finalen. 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 500.000. 
 
 Øvrig støtte:  

• Kr. 65.000 til Halleje af bordtennishal i Idrættens Hus 
• Kr. 100.000 til internationale træningsaktiviteter – Salling Fondene 
• Kr. 198.000 til ansættelse af assisterende landstræner – Salling Fondene 
• Kr. 75.000 til trænerudvikling – Kirkbi 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,29 årsværk.  

  



 

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM Individuelt Medalje Top 8 
EM Hold Medalje Top 8 
Grand Smash series (4 
turneringer) (single + double) 

Medalje Top 8 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
VM Hold 2024 Top 8 Top 16 
OL 2024: Individuelt og hold Top 8 Top 8 
EM Individuelt 2024 Jonathan Groth: Medalje 

Anders Lind: Top 8 
Jonathan Groth: Top 8 
Anders Lind: Top 8 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Trænerudvikling • Formål: Vi vil styrke trænersetup'et i træningshallen ved at 

dygtiggøre nogle udvalgte trænertalenter. Vi vil arbejde for, at 
vores gruppe af talenttrænere kommer ud på internationale 
opgaver og får adgang til eksperter, der kan styrke trænernes 
viden om kravene til atleter på internationalt niveau. 

B.2 - Fysisk udvikling af 
Jonathan Groth via 
biomekanisk indsats 

• Formål: At forbedre Jonathans spillemæssige niveau ved at 
arbejde målrettet med hans fysik i forhold til optimering af 
hans bevægelse ved bordet. I samarbejde med Team 
Danmarks eksperter beskrives og planlægges indsatsen. 

B.4 - Helhedsplaner • Formål: Komme yderligere i dialog med spillerne tilknyttet 
landsholdscentret i Brøndby omkring øvrige ting vedrørende 
deres karriere: Uddannelse, familie, arbejde m.m. I 2023 
fortsættes strukturerede samtaler med spillerne bl.a. mhp. 
opfølgning på udviklingen i deres dual karriere. 

B.5 - Implementering af 
videoanalyse 

• Formål: At få implementeret videoanalyse som et reelt 
værktøj i træning og ved udvalgte turneringer til 
herrelandsholdsspillerne.  

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (ingen)  
• Elite-atleter (5 atleter): Jonathan Groth, Anders Lind, Tobias Kamph Rasmussen, Thor 

Bergstrøm Christensen, Martin Buch Andersen. 
• Bruttogruppeatleter (3 atleter) 

 

  



 

6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage 
kr. 1.678.000. 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 740.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 500.000. 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 65.000 til Halleje af bordtennishal i Idrættens Hus 
o Kr. 198.000 til ansættelse af assisterende landstræner – Salling Fondene 
o Kr. 75.000 til trænerudvikling – Kirkbi 
o Kr. 100.000 til internationale træningsaktiviteter – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 
 Det indstilles at BTDK bevilges i alt kr. 500.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til 

det fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Forbundet har ingen yderligere kommentarer til indstillingen. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK ORIENTERINGS-FORBUND (DOF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM - Sprintstafet Top 3 Top 6 5. plads (Nicoline Friberg 

Klysner, Søren Thrane Ødum, 
Jakob Edsen, Miri Thrane Ødum). 

VM - Individuel 
sprint og Knock-Out 
Sprint (damer/herrer) 

1 x top 3, 2 x top 8 2 x top 8 10. plads Individuel (Jakob 
Edsen). 
11. plads individuel (Ida Agervig 
Kristiansson). 
13. plads individuel (Caroline 
Gjøtterup). 
13. plads KO (Malin Agervig 
Kristiansson). 

EM - Stafet 
(damer/herrer) 

2 x top 6 1 x top 6 7. plads stafet damer (Malin 
Agervig Kristiansson, Cecilie 
Friberg Klysner, Miri Thrane 
Ødum). 

EM - Mellem og lang 2 x top 8 1 x top 8 11. plads lang (Cecilie Friberg 
Klysner). 

 
 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 2.000.000. 
 
 Øvrig støtte:  

• Kr. 8.000 til facilitetsleje Ceres Park og Arena 
• Kr. 120.000 til BET implementeringsprojekt – Salling Fondene 
• Kr. 100.000 til højdetræningslejr – Salling Fondene 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,77 årsværk.  

 
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM 2023 - Stafet (damer/herrer) 1 x top 3 1 x top 6 
VM 2023 - Mellem og lang 
(damer/herrer) 

2 x top 8 1 x top 8 

EM 2023 - Sprintstafet  1 x top 3 1 x top 6 
EM 2023 - Sprint og Knock-out 
Sprint (damer/herrer)  

1 x top 3, 2 x top 8 1 x top 8 



 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
VM 2024 - Sprintstafet 1 x top 3 1 x top 6 
VM 2024 - Sprint og Knock-out 
Sprint (damer/herrer) 

1 x top 3, 2 x top 8 2 x top 8 

EM 2024 - Stafet (damer/herrer) 1 x top 3, 1 x top 6 1 x top 6 
EM 2024 - Mellem og lang 
(damer/herrer)  

1 x top 3, 2 x top 8 2 x top 8 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Udvikle mental 
robusthed 

• Atleterne bliver konstant udfordret på deres lifeskills, og har ofte 
brug for hjælp og sparring for at navigere i det hele. Samtidig 
bliver de udfordret mentalt når det hele skal gå op i en højere 
enhed til mesterskabskonkurrencer, hvor det kan være svært at 
holde styr på tanker og følelser. Målet er at skabe et 
”uddannelsesprogram”, som atleter i U23-gruppen skal igennem, 
så de er rustet til at arbejde med individuelle, specifikke 
udviklingsforløb mod fremtidige mesterskaber. 

B.2 - Udvikle 
eliteidrætsmiljøerne 

• Vi vil skabe et bedre grundlag for vores landsholdsatleter over 23 
år, ift. de transitioner de møder når de skal ud på arbejdsmarkedet 
og/eller stifte familie. 
Dette bl.a. via fuld implementering af arbejdet med helhedsplaner 
samt mere fokuseret arbejde med overgangen fra studie til 
arbejdsmarkedet. 

B.3 - Implementering af 
atletuddannelse i 
sportsernæring 

• Vi ønsker mere viden og mere fokus blandt vores talenter ang. 
kost og ernæring. Vi ser desværre atleter med skadesproblemer, 
hvor en del af det skyldes at de har haft for lavt energiindtag. Jo 
tidligere vi kan sætte ind, jo bedre. 
Vi vil gennemføre den ny atletuddannelse i sportsernæring i 
vores tre talentcentre 1 gang årligt. 

B.4 - Virtual Reality og 
Eyetracking – strategier for 
strækplanlægning 

• Vi vil undersøge vores atleters strategi for strækplanlægning, og 
hvordan øjet arbejder, når der læses kort. Med mere viden om 
dette kan vi tilrettelægge specifik træning i 
strækplanlægningsmetode, og evt. identificere behovet for 
øjetræning. Lige nu ligger der to muligheder, der skal afprøves 
for at finde ud af, om den teknologi kan anvendes. 

B.4 - Højdetræning • VM 2023 kommer til at foregå i alperne, hvor højden kommer til 
at spille en stor rolle på den fysiske præstation. For at være bedst 
muligt forberedt, vil vi arbejde struktureret med højdetræning 
frem mod VM 2023. Hvis effekterne er store for vores atleter, vil 
vi også se på, hvordan højdetræning kan implementeres som en 
del af forberedelserne i årene fremover. 

 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (4 atleter): Nicoline Friberg Klysner, Søren Thrane Ødum, Jakob Edsen, Miri 
Thrane Ødum  

• Elite-atleter (15 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (10 atleter) 

 
 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
4.392.000 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 2.184.000. 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 2.000.000. 



 

• Øvrig støtte: 
o Kr. 8.000 til facilitetsleje Ceres Park og Arena 
o Kr. 200.000 til højdetræningslejre – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DOF bevilges i alt kr. 2.000.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det fælles 

elitebudget. 
 
 
8. Forbundets kommentarer 

Forbundet er glade for samarbejdet med Team Danmark. Derudover har forbundet ingen yderligere 
kommentarer til indstillingen.  



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK FORENING FOR ROSPORT (DFFR) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM – M4- Top 8 Top 13 Nr. 16 
VM – LW2x Top 8 Top 13 Nr. 16 
VM – W4- A-finale Top 9 Nr. 7 
VM – W2- Top 8 Top 13 Nr. 13 
VM – samlet  1 A-finale og 2 top 8 

placeringer 
1 top 8 placering 1 top 8 placering = 

acceptabel målsætning 
opnået. 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 7.800.000.  
  
 Øvrig støtte: 

• Kr. 250.000 til facilitetsleje Bagsværd Rostadion 
• Kr. 30.000 til Madordning 
• Kr. 225.000 til Projektleder til FTOL talentprogram – Salling Fondene 
• Kr. 85.000 til Deltids ungdomslandstrænerfunktion – Kirkbi Fonden 
• Kr. 1.230.000 til direkte atletstøtte – Kirkbi Fonden  

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,68 årsværk.  

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM – W4- Medalje 7. plads 
VM – M1x Medalje 9. plads 
VM – M2- A-finale 11. plads 
VM – W2-/W1x A-finale 11. plads 
VM – M4-/M4x/M2x 7. plads 12. plads 
VM – samlet  1 medalje og 2 A-finaler (top 6) 1 A-finale og 1 yderligere OL-

kvalificering 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
OL 2024 2 medaljer og 2 A-finaler 2 A-finaler 

 
  



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2023: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Et større landshold • Formål: Målet er altid at have et præstationsdygtigt landshold. 

Derfor skal vi arbejde for at hindre store generationsskifte. For at 
sikre dette skal vi øge antallet af atleter som tilknyttes DRC-
aktiviteter og som kan udvikles af og op imod de bedste roere i 
landet. 

• Handlinger: 1) Udbygge vilkårene for den sportslige opbygning 
af atleter i udviklingslandsholdsgruppen. 2) Sikre rammer og 
vilkår for sportslige udvikling for udviklingslandsholdsroere. 3) 
Udbygge landstrænernes kendskab til- og indflydelse på de 
bedste U23-landsholdsroere. 4) Arbejde på at indgå aftaler med 
aktører som militæret og fitnesskæder for at udbygge FTOL-
rekrutteringen. 

B.3 - Udvikle og forstærke 
kvaliteten i talentmiljøerne 

• Formål: I 2023 skal vi implementere den nye talent- og 
kraftcenterstruktur vedtaget i 2022 og udbrede kendskabet til 
forbundet og DRC's nye talentudviklingsstrategi. 

• Handlinger: 1) Evaluering af kraftcentrene. 2) DRC koordinering 
af mødeaktiviteterne gennem 2023. 3) Bedre brug af de digitale 
platforme. 4) Arbejde på at skaffe økonomisk grundlag til at 
konceptualisere "Holstebro-modellen". 

B.4 - Optimering af 
styrketræning gennem 
standardiserede styrketest 

• Formål: Optimering af effektoverførsel i rotaget gennem 
styrketræning og bibringe viden om styrke benchmark for 
international roning, samt bibringe viden om den eksakte effekt 
af de forskellig styrketræningstiltag. Dvs. vi ønsker at udvikle 
benchmarks for og effektiv træning af styrkedelen af rotaget for 
at kunne tilrettelægge fokus i styrketræningen mod 
medaljeniveau. 

• Handlinger: 1) I løbet af sæsonen foretages målinger på statisk 
mid thigh pull. 2) Opbygning af database af styrkeniveauer. 3) 
Løbende justering af styrketræningsprogrammerne pba. 
foretagne målinger og træningsregistreringer. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (9 atleter): Sverri Nielsen, Frederic Vystavel, Joachim Sutton, Fie Udby 
Erichsen, Hedvig Lærke Rasmussen, Frida S. Nielsen, Julie Poulsen, Marie Johannesen, Astrid 
Steensberg  

• Elite-atleter (12 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (16 atleter) 

 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
15.556.960. 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 5.528.000. 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 7.800.000. 
• Øvrig støtte: 

o Kr. 250.000 til facilitetsleje Bagsværd Rostadion 
o Kr. 30.000 til Madordning 
o Kr. 225.000 til Projektleder til FTOL talentprogram – Salling Fondene 
o Kr. 85.000 til Deltids ungdomslandstrænerfunktion – Kirkbi Fonden 
o Kr. 1.538.960 til direkte atletstøtte – Kirkbi Fonden 
o Kr. 100.000 til OL-forberedende træningslejr – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 



 

 
7. Indstilling 
 Det indstilles at DFFR bevilges i alt kr. 7.800.000 for perioden 1. januar – 31. december 2023 til det 

fælles elitebudget. 
 
 
8. Forbundets kommentarer 

Forbundet har ingen yderligere kommentarer til indstillingen. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK SKØJTE UNION (DSU) 
 
PERIODE:  1. OKTOBER 2022 – 30. JUNI 2023 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 

Dansk Skøjte Union ansøger om at blive indplaceret som ’Team Danmark Pulje Forbund’ i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden 1. oktober 2022 til 30. juni 2023 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 
– 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022/23 

 

 
3. Seneste periodes støtte (1. juli 2021-30.juni 2022) 

DSU modtog i 2021/22 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 400.500 
 

DSU fik i 2021/22 bevilget ekspert support i Masterplan 2021/22 svarende til 0,08 årsværk.  
 
4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022/23: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022/23: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM – mass start Top-6 Top-8 
VM - holdløb Top-8 Top-8 

 

De vigtigste udviklingsmål for 2022/23:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Øget fokus på holdløb DSU vil gennemføre 3 samlinger á 10 dages varighed målrettet 

holdløbstræning og vil styrke holddynamikken gennem 
sportspsykologisk sparring fra TD. 

Individuelt tilrettelagte 
træningsforløb 

Der skal øremærkes økonomi til og sparring vedr. 
tilrettelæggelse af individuelle træningsforløb i samarbejde med 
udenlandske landshold og træningsgrupper.  
DSU vil desuden med udgangspunkt i TD’s koncept udarbejde 
helhedsplaner for de indplacerede atleter inkluderende sportslige, 
uddannelsesmæssige samt personlige og sociale forhold. 
Planerne skal bl.a. være med til at understøtte og koordinere 
atleternes individuelle forløb 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Elite-atleter (3 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (1 atlet) 

 
 
 
6. Økonomisk overblik 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL  Top-6 Top-8 20. og 24. plads 
Kommentarer: 
Viktor Thorup opnåede desuden én 2. plads i WC og Stefan Due Schmidt én 9. plads i WC. 
I holdløb var det danske hold 0,6 sekunder fra OL-kval. (9. plads på ’olympic ranking’). 



 

Det samlede elitebudget for DCuF og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022/23 vil andrage kr. 
541.500 
• DSU’s andel af elitebudgettet udgør kr. 291.500 
• Team Danmarks andel udgør kr. 230.000  

 
Ekspert support i 2023 afklares med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 

Det indstilles, at DSU bevilges i alt kr. 230.000 for perioden 1. oktober 2022 til 30. juni 2023 til det 
fælles elitebudget. Indstillingen er under forudsætning af, at DSU kvalificerer hold/atleter til VM i 2023. 
Såfremt der ikke er atleter/hold som kvalificerer sig til VM indstilles det, at samarbejdet ophører. 
Herunder indgår det, at fælles resultatmål i perioden 2019-22 ikke er opnået og det fremadrettede 
resultatpotentiale, jf. Team Danmarks Støttekoncept 2022-24, er usikkert. 
 

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

 

 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK CURLING FORBUND (DCuF) 
 
PERIODE:  1. OKTOBER 2022 – 30. JUNI 2023 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 

Det indstilles, at Dansk Curling Forbund indplaceres som Team Danmark Pulje Forbund i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. oktober 2022 til 30. juni 2023 med udgangspunkt i støttekoncept 
2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021/22 

 

 
3. Seneste periodes støtte (1. juli 2021-28.februar 2022) 

DCuF modtog i 2021/22 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 246.000 
 

DCuF fik i 2021/22 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,06 årsværk.  
 

4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022/23: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM – kvinder Top-6 Top-8 
EM - kvinder Top-4 Top-8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

VM 2024 - kvinder Top-6 Top-8 
 
 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022/23:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Styrkelse af den daglige 
træning 

DCuF vil sikre bedre adgang til faciliteter på tidspunkter som harmonerer 
med spillernes hverdag samt sikre, at der tilknyttes de rette 
trænerfagligheder. 
Der skal etableres is i sommerperioden og der skal sikres en højere kvalitet 
af træningsisen ved at landsholdsspillerne oplæres i selv at ’lave’ is. 

Øget international 
konkurrencedeltagelse 

Landsholdet skal deltage i flere internationale konkurrencer, som skal sikre 
sparring og erfaringer på højeste niveau. 

 
  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL - kvinder Top-8 Top-8 9.plads 
Kommentarer: 
Kvindelandsholdet har desuden opnået én 5. plads til VM i 2021 og 6. plads til VM i 2022. DCuF opfylder 
med udgangspunkt i VM-resultaterne de retrospektive resultatkriterier for indplacering i Team Danmarks 
støttekoncept 2022-24. 



 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Elite-atleter (5 atleter): kvindelandsholdet 

 
 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for DCuF og Team Danmark for 2022/23 inkl. øvrig støtte vil andrage kr. 
450.000 
• DCuF’s andel af elitebudgettet udgør kr. 250.000 
• Team Danmarks andel til elitebudgettet udgør kr. 200.000  
• Øvrig støtte: kr. 50.000 

o 50.000 til udvikling af par-mix - Salling Fondene 
 

 
Ekspert support i 2022/23 afklares med udgangen af december 2022.  

 
 
7. Indstilling 

Det indstilles, at DCuF bevilges i alt kr. 200.000 for perioden 1. oktober 2022 til 30. juni 2023 til det 
fælles elitebudget.  

 
 
8. Forbundets kommentarer 

- Målsætning om top 4 til EM 2022 er opfyldt.  Resultat:  guldmedalje. 

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 15. DECEMBER 2022 
 
FORBUND:  DANSK SVØMMEUNION (SVØM) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2023 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD 
 
 
1. Indledning 

Forbundet er indplaceret som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 
1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2022 – 2024.  

 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2022.  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM Langbane 1 medalje i 2 finaler 0 medaljer i 2 finaler 0 medaljer i 2 finaler 
EM langbane 2 medaljer i 10 finaler 1 medalje i 8 finaler 1 medalje i 5 finaler 
VM kortbane 1 medalje i 2 finaler 0 medaljer i 2 finaler December 2022 

 
3. Seneste periodes støtte 
 Forbundet modtog i 2022 samlet økonomisk støtte til det fælles elitebudget på kr. 5.800.000:  
 
 Øvrig støtte: 

• Kr. 400.000 til facilitetsleje Bellahøj Svømmestadion 
• Kr. 300.000 til Højdetræningslejr – Salling Fondene 
• Kr. 108.000 til direkte atletstøtte – Salling Fondene 
• Kr. 120.000 til direkte atletstøtte – Kirkbi 

 
Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,74 årsværk.  

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2023: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM Langbane 1 medalje i 4 finaler 3 finaler 
EM kortbane 2 medaljer i 10 finaler 1 medalje i 6 finaler 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

EM langbane 2024 2 medaljer i 8 finaler 1 medalje i 6 finaler 
OL 2024 1 medalje i 4 finaler 3 finaler 
VM kortbane 1 medalje i 4 finaler 3 finaler 
VM langbane 1 medalje i 4 finaler 3 finaler 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2023:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Diskussion af "Eliteidrættens 
præmis" for at eliminere 
berøringsangsten, der hindrer 
implementering af en 
præstationskultur 

Skabe forudsætning for implementering af en præstationskultur, der er 
nødvendig for kontinuerligt at kunne levere medaljer på højeste 
internationale niveau ved EM, VM og OL. 
 
Der etableres en række workshops ude i klubberne, faciliteret af 
elitechefen, hvor fokus er på diskussion af ”Eliteidrættens præmis”. 
Formålet med disse workshops er at gøre op med den konstaterede 
berøringsangst og normalisere præstationsbegrebet relateret til 
elitesvømning generelt. Behovet herfor rækker langt udover IHP, da 
en berøringsangst vil påvirke det fremadrettede potentiale for 
elitesvømning. Disse workshops skal facilitere en proces i relevante 



 

eliteklubber og omfatter trænere, bestyrelse og forældre. En proces, 
hvor præmissen diskuteres og forventninger afstemmes. Den ønskede 
effekt er at frisætte træneren på et afstemt og afklaret grundlag, for 
derved at optimere mulighederne for at skabe og vedligeholde 
potentialet relateret til elitesvømning. 

Implementering af konceptet 
"Atleten i Centrum" 

Optimal, realistisk og holistisk udvikling af den enkelte atlet frem 
mod den ønskede effekt 
 
Implementering af konceptet AIC, der bygger på individuelle og 
holistiske udviklingsplaner under inddragelse af de ressourcepersoner, 
der er til rådighed for atletens udvikling (træner, landstræner, 
elitechef, eksperter fra Team Danmark og eventuel talentchef (for 
juniorer). 
 
Dette gennemføres i rammen af møder med den enkelte atlet i et 
tværfagligt forum med udgangspunkt i de individuelle 
udviklingsplaner med henblik på præstationsoptimering (1-2 gange 
om året - forår/efterår). Deltagelse fra Team Danmarks side er 
behovsstyret - hvorved relevante eksperter indkaldes/inddrages med 
afsæt i helhedsplanerne. Der ønskes ligeledes deltagelse af "dual 
career" specialist. 
 
Der ønskes specialist med kompetencer til at uddanne atleten til 
håndtering af SoMe samt til markedsføring af egen person med 
henblik på at tiltrække sponsorer. 
 
AIC ”rulles” to gange årligt og omfatter følgende områder: teknisk, 
fysisk, mentalt, uddannelsesmæssigt, økonomisk og resultat. 
 
AIC gennemføres under deltagelse af atleten og de relevante ovenfor 
anførte ressourcepersoner. 
 
AIC medvirker til at atleten inddrages i, og tager ansvar for, egen 
udvikling, og at der er en gennemsigtighed i forhold til atletens 
udvikling og trivsel fem mod IHP-niveau. 
 
Konceptet implementeres i følgende prioritetsorden: landshold, 
udviklingslandshold og juniorlandshold. 
 
Konceptet har som konsekvens, at Team Danmarks specifikke 
kompetencer bringes i spil – også for de atleter, der ikke har deres 
daglige træning på NTC. 
 
En afledt konsekvens er at der kommer en øget gennemsigtighed 
omkring atletens udvikling og trivsel og målet understøtter endvidere 
ønsket om social ansvarlighed. 

Implementering af konceptet 
"det dobbelte perspektiv" 

Prioritering og optimering af de til rådighed værende ressourcer med 
henblik på opnåelsen af den ønskede effekt - kontinuerligt at kunne 
levere medaljer på højeste internationale niveau ved EM, VM og OL. 
 
Implementering af konceptet ”det dobbelte perspektiv”. Dette koncept 
læner sig op ad udviklingsmål 1 og 2. 
 
Elitearbejdet i SvømDanmark bygger på det, vi kalder det "dobbelte 
perspektiv". I rammen af det "dobbelte perspektiv" bliver opgaven at 
identificere, udvælge og udvikle de atleter med størst 
medaljepotentiale til de fremtidige Olympiske Lege (OL). Der 
anlægges 



 

herunder pt. såvel et 2024, et 2028 og et 2032 perspektiv, der løbende 
rulles. Der arbejdes således i en 4-årscyklus frem mod det kommende 
OL og hvor VM og EM (langbane) er de styrende mål for 
indeværende sæson. På samme tid og i samme proces fastholdes og 
udvikles potentialet for OL 2024, 2028 og 2032 
 
Konceptet handler om at prioritere og optimere anvendelsen af de 
rådige ressourcer i ”tid og rum”. Konceptet indebærer, at jo tættere vi 
kommer på et OL, jo mere prioriteres ressourcerne til de atleter, der 
har størst sandsynlighed for at præstere ved det kommende OL. Det 
betyder samtidig at de atleter, der nedprioriteres, fortsætter en 
målrettet og understøttet udvikling frem mod det efterfølgende OL 
grundet den løbende struktur skitseret i udviklingsmål 1. 

 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (2 atleter): Helena Rosendahl Bach og Julie Kepp Jensen 
• Elite-atleter (20 atleter) 
• Bruttogruppeatleter (30 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2023 vil andrage kr. 
10.003.640 
• Forbundets andel til elitebudgettet udgør kr. 4.367.000 
• Team Danmarks andel til det fælles elitebudget udgør kr. 5.400.000 
• Øvrig støtte: 

o Støtte til facilitetsleje Bellahøj Svømmestadion (tilpasses inden nytår) 
o Kr. 75.000 til Kompetenceudvikling trænergruppe – Salling Fondene 
o Kr. 152.640 til direkte atletstøtte – Kirkbi  
o Kr. 9.000 til direkte atletstøtte – Salling Fondene 

 
Ekspert support i 2023 bliver afklaret med udgangen af december 2022.  

 
7. Indstilling 
 Det indstilles at Dansk Svømmeunion bevilges i alt kr. 5.400.000 for perioden 1. januar – 31. december 

2023 til det fælles elitebudget. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Ingen kommentarer 


	Bestyrelsesindstilling DCU 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,86 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling Team Danmark - DRF 2023
	Bestyrelsesindstilling DB 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,28 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DGU 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,11 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DSkyU 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,3 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling PD - 2023
	PD fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,56 årsværk.
	4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023:

	Bestyrelsesindstilling DHF 2023
	Forbundet fik bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,55 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DSejlU 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,94 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DKF 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,16 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling BD 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,86 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DBwF 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,17 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DIU 2023
	4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023:

	Bestyrelsesindstilling DMU 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,18 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DAF 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,35 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DASU 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling TRI 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,16 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DD 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,22 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DBU 2023
	DBU fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,40 årsværk.
	4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023:

	Bestyrelsesindstilling DTF 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,12 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling BTDK 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,29 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DOF 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,77 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DFfR 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,68 årsværk.

	Bestyrelsesindstilling DSU 2022-23
	DSU fik i 2021/22 bevilget ekspert support i Masterplan 2021/22 svarende til 0,08 årsværk.
	4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022/23:

	Bestyrelsesindstilling DCuF 2022-23
	DCuF fik i 2021/22 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 0,06 årsværk.
	4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2023:

	Bestyrelsesindstilling SVØM 2023
	Forbundet fik i 2022 bevilget ekspert support i Masterplan 2022 svarende til 1,74 årsværk.


