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VI STÅR BAG DE DANSKE ATLETER



585
kategoriserede elite- og  

verdensklasseatleter.

56
uddannelsespartnere på  

ungdomsudannelserne og 6 på de 
videregående uddannelser.

Ph.D./postdoc-projekter blev 
igangsat eller videreudviklet i 2022. 

Foreløbige resultater indikerer 
interessante fund for de danske 

atleter forud for OL 2024. 

50 
trænere og andre 

ressourcepersoner var 
samlet i Århus i december til 
Talenttrænersymposiet om 
’Det gode elitemiljø, kost og 

spiseforstyrrelser’. Indsatsen 
skal sikre vidensdeling, så kost 

og præstation kan italesættes i et 
fortroligt og uformelt rum.

24 



51 

MEDALJER  
 21 VM- og 30 EM-medaljer.

24 

Team Danmark samarbejder med  
24 Elitekommuner.  

749
atleter, på ungdomsuddannelserne, 

blev en del af Team Danmarks 
nylancerede Aspirantprogram.

2.550
unge atleter går på en 

ungdomsuddannelse på fleksible 
vilkår med en sportslig godkendelse 

fra Team Danmark.



STJERNESTUNDER LYSTE 
SPORTSÅRET OP

2022 vil blive husket for en række individuelle kæmpepræstationer på de største 
scener og for en nødvendig diskussion af eliteidrættens og atleternes økonomi-

ske vilkår, som i flere år har været under enormt pres. 
 

Den danske sportssommer lagde endnu 
engang solstråler til en folkefest, da Tour de 
France-feltet med en perlerække af danske 
ryttere rullede ud på de danske landeveje. 
Tre uger senere lod Jonas Vingegaard sig 
hylde foran titusindvis af mennesker på 
Rådhuspladsen i København som vinder af 
verdens største cykelløb.

Viktor Axelsen og dressurlandsholdet leve-
rede ligeledes ekstraordinære præstationer, 
Anne-Marie Rindom vandt endnu et VM, 
begge håndboldlandshold tog EM-medaljer, 
og Holger Rune bragede frem på verdens-
ranglisten. Atleterne viste endnu engang, 
hvor meget eliteidrætten kan samle os alle 
sammen og skabe stolthed, begejstring og 
fællesskab i en tid hvor meget andet splitter 
os.

FÆRRE TOP 8-PLACERINGER
Der er dog sportsgrene, hvor Danmark har 
for vane at præstere flere top-8 placeringer, 
som er udfordret lige nu. I badminton og 
sejlsport står Viktor Axelsen og Anne-Marie 
Rindom f.eks. lidt alene med de helt store 
præstationer, og efter Pernille Blumes karrie-
restop står der endnu ikke umiddelbart en 
svømmer klar til at kæmpe med om OL-me-
daljerne.

Det er vi og forbundene selvfølgelig op-
mærksomme på, og i alle tre forbund er der 
stærke kompetencer og organisationer 
bag atleterne, som ved, hvad der skal til og 
gennem en lang årrække har formået at 
fastholde et kontinuerligt højt niveau. Vi har 
stor tiltro til det arbejde, der foregår ude i mil-
jøerne, men talent-og elitearbejdet er i langt 
de fleste forbund så økonomisk presset, 
at det smitter af på atleternes muligheder 
for at præstere på højeste internationale 
niveau. Talentarbejdet er især hårdt ramt, 
når forbundene er nødsaget til at prioritere 
deres midler til de få atleter, der allerede har 
verdensklasseniveau.

ØKONOMI TIL ELITEIDRÆTTEN
Med udgangen af 2022 udløb en kompensa-
tionsordning til Team Danmark. En ordning, 
der blev indført i 2017, da den seneste aftale 
om fordeling af udlodningsmidler betød, at 
Team Danmark fik en nedgang på 4,1 mio. kr.

Den daværende regering valgte ikke at fort-
sætte kompensationen til Team Danmark i 
sit finanslovsforslag, og selv om det skete på 
en trist baggrund, gav det os mulighed for at 
sætte eliteidrættens økonomi og atleternes 
trivsel højt på dagsordenen. Der er ganske 
enkelt behov for at styrke finansieringen af 



eliteidrætten i Danmark, hvis vi skal fastholde 
det imponerende niveau, vi har set atleterne 
udfolde gennem det seneste årti. 

Derfor reagerede mange atleter, landstræ-
nere og forbund også stærkt på finanslovs-
forslaget. Langt de fleste talenter og elite-
atleter har en i forvejen meget begrænset 
økonomi og lever med stor økonomisk usik-
kerhed. Det er ambitionen at kunne tilbyde 
de atleter, der repræsenterer Danmark, 
bedre økonomiske vilkår.

FOKUS PÅ PARIS 2024
Med coronapandemien bag os blev 2022 
også et år, hvor der endelig var mulighed for 
at konkurrere på vanlig vis. Det har været et 
travlt år for atleter, trænere og forbund, for 
med OL og PL i 2021 er olympiaden frem 
mod OL og PL i Paris forkortet med et år.  
Det gør forberedelserne frem mod Paris 
2024 endnu mere intense, og med under 19 
måneder til flammen tændes i Paris er sigte-
kornet i de olympiske forbund nu indstillet på 
kvalifikationerne.

For mange handler det om at forsøge at 
sikre OL-kvalifikationen allerede i 2023, så 
de kan planlægge det mest optimale forløb 
frem mod Paris og have bedst mulighed for 
at præstere på allerhøjeste niveau til OL. Det 
kan blive stressende, hvis man skal kvalifi-
cere sig i selve OL-året, og vi ved af erfaring, 
at det kan være en udfordring for nogle at 
skulle peake flere gange i sæsonen.

FORVENTNINGER TIL 2023
Sammen med forbundene er vi i fuld gang 
med at planlægge og gennemføre vores 
indsatser. Både de rent sportslige, og de der 
iværksættes på baggrund af de strategiske 
indsatser. 

2022 var det første år med den nye strategi 
2022-2024, som hedder ’Atleten i centrum’. 
Team Danmark er i fuld gang med at udrulle 
strategien i tæt samarbejde med forbund, 
atleter, trænere og Elitekommuner, og vi er 
kommet godt fra start. Vi forventer, at det 
positive samarbejde med vores interessent-
er forsætter i 2023. 

I 2023 vil fokus på at løfte finansieringen til 
dansk eliteidræt også fortsat være stort. 
Og det gælder både midler fra staten og fra 
kommercielle partnerskaber. En reorgani-
sering af vores kommercielle selskab ’DIF 
og Team Danmark Kommerciel’ giver os 
et bedre fundament for at skabe værdi for 
både idrætten og virksomheder, og det giver 
et godt udgangspunkt for at tiltrække nye 
partnerskaber. 

Samtidig begynder arbejdet i det kommende 
år med at formulere strategienen for 2025-
2028, som vil blive til i tæt samarbejde mel-
lem Team Danmarks bestyrelse, ledelse og 
medarbejdere, ligesom der vil blive indhentet 
input og perspektiver fra en række interes-
senter og centrale samarbejdspartnere. 
Der er bl.a. igangsat en analyse af en række 
udvalgte landes eliteidrætssystemer.

Vi glæder os til endnu et spændende 
sportsår!

Lars Krarup
Formand, Team Danmark



Cathrine Laudrup-Dufour
3 medaljer ved VM i 
dressur

Foto: Lars Møller



MEDALJER 2022
Antal medaljer vundet i 2022 i Team Danmark-støttede sportsgrene og 

discipliner ved EM og VM.

TOTAL: 51 GULD: 12

SØLV: 16 BRONZE: 23

VM-MEDALJER - 21 STK

7 8 6

EM-MEDALJER - 30 STK

5 8 17



Viktor Axelsen
VM guld i badminton

Foto: Ritzau/Scanpix





DIF & TEAM DANMARK 
KOMMERCIEL SKAL STYRKE 
IDRÆTTENS KOMMERCIELLE 
INTERESSER 

Idrætten rummer store, stærke og vigtige fortællinger, som 
vi ønsker at formidle i højere grad end tidligere sammen med 
dansk erhvervsliv. Dette kræver, at det kommercielle arbejde 
integreres og forankres endnu bedre i det strategiske arbejde i 
både DIF og Team Danmark.

Foto: Yellows



DIF og Team Danmark har derfor i 2022 indgået et samarbejde om at varetage idrættens 
kommercielle interesser fra alle vinkler. Dette betyder, at det tidligere Olympiske partnersel-
skab Sport One Danmark pr. 1 juli blev omstruktureret til DIF & Team Danmark Kommerciel.

Dannelsen af DIF & Team Danmark Kommerciel bygger på en grundig strategisk analyse, 
der gerne skulle udmøntes i, at idrættens kommercielle potentialer styrkes og udvikles 
gennem olympiske partnerskaber, der understøtter de danske atleters udvikling og vilkår.
 
Potentialet for flere partnerskaber er stort – både med udgangspunkt i eliteidrættens inspi-
rerende fortællinger og i breddeidrættens muligheder for at italesætte samfundsrelevante 
temaer som bæredygtighed, folkesundhed og frivillighed. 

DIF og Team Danmark repræsenterer to stærke brands, der sammen er både 
bredden i foreningsidrætten, talenter på vej mod verdensklasse og de danske 
topatleter. Vi står bredt og når højt i dansk idræt, og dét er fundamentet, vi 
bygger de kommercielle aktiviteter på i DIF & Team Danmark Kommerciel.



VINDERE PÅ OG  
UDEN FOR BANEN

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

DUAL CAREER OG
MENTAL SUNDHED

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

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

uddannelsesorganisationer. I projektet 
deltager et spænd af forskellige 

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

elitesports klubber, universiteter, 
sportsuddannelser, sundhedsinstitutter) 

og spænder over ungdomsuddannelser til 
videregående uddannelse.

REKORDMANGE 
UDDANNELSESPARTNERE

Hele 56 ungdomsuddannelsesinstitutioner 
er fortsat godkendt af Team Danmark 
for perioden 2022-2024. Dermed er 
det nu muligt for eliteidrætselever at 

kombinere deres elitesportskarriere med 
en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår 

bredt fordelt over landet.

FORLÆNGET 
ERHVERVSUDDANNELSE

En sportslig godkendelse er også en 
mulighed for erhvervsuddannelserne. 
Godkendelsen gør, at både skole- og 
praktikophold kan forlænges med op 
til 50 procent. Ordningen har tidligere 
været en forsøgsordning, men inden 
Folketingsvalget i november havde 

regeringen klargjort et lovforslag om 
permanentgørelse af ordningen. Dette 

forventes vedtaget i primo 2023.

UDDANNELSESSTØTTE 
TIL ATLETER

I 2022 har Team Danmark bevilget i alt 
74 måneders uddannelsesstøtte, samt 

finansieret cirka 1388 supplerende 
undervisningstimer til eliteatleter og 

talentfulde udøvere.



Emma Aastrand Jørgensen
EM-guld i kajak

Foto: Team Danmark



VIDEN  
FLYTTER 

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

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

FORSKNINGSPROJEKTER 
 I regi af de seks forskningsnetværk 

etableret i 2020 og 2021 er der i 2022 gang 
i 24 Ph.D./postdoc-projekter. Foreløbige 
resultater fra 2022 indikerer interessante 
fund, som kan hjælpe danske atleter forud 

for OL 2024. 

TEAM DANMARKS NATIONALE 
ELITESPORT CENTER

 De organisatoriske rammer for 
udmøntningen af Team Danmarks 

Nationale Elitesport Center er blevet 
konkretiseret i dialog med Novo Nordisk 

Fonden i 2022. Arbejdet med etableringen 
kommer til at foregå fra 2023 og 3 år frem. 

VIDEN MELLEM SPORTEN OG 
VIDENSKABEN

Videnskaben bidrager til, at dansk 
eliteidræt også fremadrettet kan være 

med i den internationale top. Novo 
Nordisk Fonden ydede i 2018 en donation 

på 100 mio. kr. til Team Danmarks 
forskningsarbejde i 2019-2025. Team 

Danmark har dermed kunnet intensivere 
og målrette forskningsindsatserne, så 

udviklingen af dansk eliteidræt sker i en 
endnu tættere dialog med forskere og med 
anvendelsen af forskningens metoder og 

viden.



Ida Karstoft repræsenterede atleterne, 
da Team Danmark var til foretræde for 
Folketingets kulturudvalg for at fortælle om 
atleternes økonomiske vilkår.

Foto: Team Danmark





Helena Rosendahl Bach
EM-sølv i svømning

Foto: Ritzau/Scanpix



ELITEKOMMUNERNE 

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

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

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

AALBORG

RANDERS

AARHUS

HOLSTEBRO

HORSENS

VEJLE

ESBJERG
FREDERICIA

KOLDING

HADERSLEV

ODENSE

SVENDBORG

SLAGELSE

ROSKILDE

HELSINGØR

HILLERØD

GENTOFTE

KØBENHAVN
BALLERUP

SILKEBORGHERNING

VIBORG

THISTED

SKIVE



SUNDT TALENTARBEJDE MED 
STÆRKE VÆRDIER

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

samarbejdspartnere.

 LIFE SKILLS FOR UNGE 
ATLETER

Team Danmark har 
i 2022 udviklet et 

undervisningsmateriale i Life 
Skills målrettet 15-21-årige 

atleter. Formålet er at udvikle 
mentale redskaber og 

personlige kompetencer, 
der kan optimere atleternes 

trivsel og udvikling både i 
uddannelsen, sporten og 

deres private liv. Life Skills-
materialet sætter bl.a. fokus 
på den personlige udvikling, 
elitesport giver, og inspirerer 

atleterne til at overføre 
kompetencer mellem elitesport 

og uddannelse. Materialet er 
henvendt til talentudviklere, 

elitesportsvejledere på 
ungdomsuddannelser og 
sportslige trænere/ledere, 
og skal bidrage til at klæde 

dem på til at undervise unge i 
Life Skills og sportspsykologi 

både i klasselokalet og på 
træningsbanen. 

 TEAM DANMARKS ASPIRANTPROGRAM
I 2022 blev Aspirantprogrammet lanceret. En Team 

Danmark-Aspirant er en ung atlet, der har fået en 
sportslig godkendelse til at tage en forlænget 

ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Med det 
nye Aspirantprogram tilbydes de, derudover, nogle 

muligheder, som gør det lettere at forfølge drømmen 
om en elitesportskarriere. Aspiranterne har modtaget 

en velkomstpakke og tilbydes også tips og tricks fra 
Team Danmarks eksperter, nyhedsbreve med gode 
råd og træningstips samt life skills-aktiviteter hos 

uddannelsespartnerne. 749 atleter blev i 2022 en del af 
aspirantprogrammet.

NYT TALENTKLASSEKONCEPT
I 2022 lancerede Team Danmark et opdateret 

Talentklassekoncept for talenter i 7.-9. klasse med bl.a. 
sportsspecifikke træningsanbefalinger fra de respektive 

specialforbund. I det nye koncept er der samtidig 
udviklet en Atletuddannelse med undervisningsforløb 
inden for sportsernæring, sportspsykologi/Life Skills, 

sportsskader og fysisk træning. Talentklassekonceptet 
forventes fuldt udrullet i 2023.



SELVSTÆNDIG FUNKTION 
PLACERES I ANTI DOPING 

DANMARK

I 2021 godkendte et bredt flertal i Folketin-
get en ændring af ’lov om eliteidræt’. En af 
de væsentligste ændringer betød, at Team 
Danmark fik ansvaret for at udvikle etable-
ringen af en såkaldt ’selvstændig funktion’, 
som atleter og trænere kan henvende sig til, 
såfremt der opleves uacceptabel adfærd i 
eliteidrætsmiljøerne.
 
I dialog med Atletkomitéen, specialfor-
bund og andre aktører er det besluttet, at 
funktionen skal ligge i Anti Doping Danmark, 
hvor integritetsspørgsmål i forvejen er i 
højsædet. Uafhængighed, tillid og indsigt i 
eliteidrættens præmisser har vejet tungest 
i vurderingen af placeringen af den selv-
stændige funktion. 

Ved at ADD varetager funktionen, minime-
res mistanke om interessekonflikter eller 
inhabilitet ved konkrete henvendelser, 
samtidig med at den selvstændige funktion 
bevarer et afsæt i eliteidrættens præmisser, 
krav og gensidige forventninger. I ADD vil 
funktionen blive varetaget af fagfolk, der er 
i stand til at skelne mellem de høje krav, der 
er en del af eliteidrætten, og uacceptabel 
adfærd, som kan være i strid med det 
etiske kodeks, lovgivning og retssikkerhed. 
Funktionens konkrete udformning bliver 
en telefon- og indberetningslinje ved navn 
Sport Support.
 

Sebastian Fini
EM-bronze mountainbike

Foto: Ritzau/Scanpix



I de seneste år har Team Danmark etableret 
en række nye samarbejdsrelationer med 
DIF. Blandt de væsentligste samarbejds-
flader i 2022 har været dialog og sparring 
om træneruddannelser, afholdelse af 
trivselsnetværksmøder og optimering og 
forberedelse af OL i Paris.

Samspillet med Kulturministeriet om udvik-
lingen af dansk elitesport blev styrket og 
formaliseret i forbindelse med revisionen 
af lovgivningen om eliteidræt i 2004. Team 
Danmark indgår fireårige resultatkontrakter 
med Kulturministeriet og har løbende dialog 
om udviklingen af dansk eliteidræt.  

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

RELATIONER

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

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

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



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

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

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

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

Anne-Marie Rindom
VM-guld i bådklassen 
ILCA6

Foto: Team Danmark



TEAM DANMARK-STØTTEDE 
ATLETER 2022

INDIVIDUELLE IDRÆTSGRENE
HOLDIDRÆTSGRENE 

KVINDER
MÆND

15-24 ÅR
25-29 ÅR

30+ 

46% 54% 59% 41%

70%

12%

18%

I 2022 støttede Team Danmark i alt 1.222 atleter fordelt på 147 
verdensklasseatleter, 438 eliteatleter og 637 bruttogruppeatleter.



TAK FOR SAMARBEJDET

SUPPLIERS

OLYMPISKE PARTNERE

PARTNERE

Privathospital



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

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

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

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

ORGANISATION OG 
MEDARBEJDERE

Turpal Bisultanov
EM-guld og VM-sølv i brydning

Foto: Danmarks Brydeforbund





Håndboldkvinderne 
EM-sølv

Foto: Lars Møller



1.222 TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER

63
atleter fra  

Badminton Danmark

18
atleter fra  

Triatlon Danmark

28
atleter fra Dansk Automobil 

Sports Union

36
atleter fra  

Parasport Danmark

182
atleter fra Dansk Håndbold 

Forbund

47
atleter fra Dansk Kano og 

Kajak Forbund

26
atleter fra Dansk 

Orienterings-Forbund

18
atleter fra  

Dansk Ride Forbund

60
atleter fra  

Dansk Sejlunion

18
atleter fra  

Skydesport Danmark

50
atleter fra  

Svøm Danmark

231
atleter fra  

Dansk Boldspil-Union

8
atleter fra  

Bordtennis Danmark

3
atleter fra  

Dansk Skøjte Union

32
atleter fra Dansk Forening 

for Rosport

67
atleter fra  

Dansk Golf Union

20
atleter fra Danmarks 

Bowling Forbund

4
atleter fra  

Danmarks Brydeforbund

75
atleter fra  

Danmarks Cykle Union

148
atleter fra Danmarks 

Ishockey Union

16
atleter fra  

Danmarks Motor Union

18
atleter fra 

Dans Danmark

31
atleter fra  

Dansk Atletik Forbund

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

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

alverdens sportsarenaer.

12
atleter fra  

Dansk Karate Forbund

5
atleter fra  

Dansk Curling Forbund

6
atleter fra 

Dansk Tennis Forbund


