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Bestyrelsesrapport for perioden 5. februar – 4. april 2018 
 

Ledelsesresumé 
 
 
Forskning 
Til ansøgningsrunden 28. februar 2018 modtog forskningsudvalget 16 ansøgninger af høj kvalitet. Forskningsudvalget har 
behandlet ansøgningerne og bevilget midler til seks forskningsprojekter. Det samlede bevilgede beløb er 2,65 mio. kr. 
 
Innovation 
Det andet modul (Innovationsproces og kreativitet) af Team Danmarks innovationsuddannelse udbudt af Teknologisk Institut er 
gennemført med Team Danmarks sportsmanagers. Uddannelsen består af tre moduler under overskrifterne ’Innovationsledelse’, 
’Innovationsproces’ samt ’Innovationsfacilitering’. Modul 3 er igangsat og afsluttes medio april.  
Innovationsuddannelsen er en del af det overordnede fokus på tværgående samarbejde og udvikling i Team Danmark. En innovativ 
tilgang til vidensdeling skal sikre at der bliver skabt transparens og nysgerrighed i hele organisationen. Det sker via forskellige 
uddannelsestiltag og nye innovative tilgange til at kunne søge og tilgå viden. 
 
Dual Career 
En del Team Danmark-støttede atleter har søgt studie via kvote 2. Der er frem til 15. marts gjort en særlig indsats for at vejlede 
atleter om kvote-2 ansøgninger, så bl.a. deres sportsrelaterede kompetencer sættes i spil på bedst mulig vis. 
 
Elitekommuner/Talentarbejde 
Team Danmark har afviklet en studietur til Island med fokus på talentstrategi og –modeller i holdsport. 21 Elitekommuner, DHF og 
DBU var repræsenteret på studieturen. Særlige læringspunkter er bl.a. uddannede og lønnede trænere for alle børn og unge i alle 
idrætsgrene, sammenhængende statslige og kommunale strategier for idrætten og sammenhængende talentstrategier. 
 
Sportslige resultater 
Team Danmark-støtte atleter har pr. 21. marts vundet 4 EM-medaljer – heraf 1 i olympiske discipliner – samt 3 medaljer ved VM – 
heraf 2 medaljer i olympiske discipliner. Placeringspoint i 2018 er 27 point mod 14 point på samme tidspunkt i det sammenlignelige 
år 2014.  
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 

 

 
Indsatsområde 1:  

 

Team Danmark vil 

skabe bedre rammer 

og vilkår for atleterne 

og den sportslige 

ledelse. 

 

Mål 2: 

 Renovering af lokalerne i Sportens Hus Aarhus er tæt på færdiggjort, 
og bl.a. cardiolokalet er taget i brug. Den endelige indflytning sker 
medio april.  

 
Mål 3:  

 Der er frem til 15. marts gjort en særlig indsats for at vejlede atleter 
om kvote-2 ansøgninger, så bl.a. deres sportsrelaterede 
kompetencer sættes i spil på bedst mulig vis. 
 

Mål 4:  

 Sportschefer har deltaget i fjerde modul af ’Lederuddannelse i 
Elitesport’. Uddannelsen afsluttes medio 2018. Team Danmarks 
sportsmanagere deltager ligeledes på uddannelsen for at skabe et 
”fælles sprog” mellem sportschefer og sports managers og på den 
måde at kunne skabe endnu bedre udgangspunkt for at udvikle de 
enkelte sportsgrene. 

 
Mål 5: 

 Arbejdsgrupperne vedr. NEC Aalborg og NEC Odense er etableret 
og i gang. Der er aftalt med Københavns Kommune den 30. april om 
etablering af NEC København 
 

Mål1: Udvikle og implementere en strategi 
for at øge finansieringen af dansk eliteidræt. 
 
Mål 2: Skabe mere fleksibel udnyttelse af 
ressourcerne 
 
Mål 3: Øge indsatsen for fastholdelse og 
karriereforlængelse for atleter med 
potentiale til verdensklasse 
 
Mål 4: Styrke trænernes og sportschefernes 
Faglige niveau og kompetence. 
 
Mål 5: Etablere et Nationalt Elitesportscenter, 
som skaber rammer og vilkår i verdensklasse for de bedste 
danske atleter. 

Indsatsområde 2: 
 
Team Danmark vil 
fremme innovation, 
forskning og 
udvikling af dansk 
eliteidræt 

Mål 1:  

 Forskningsudvalget har bevilget støtte til forskningsprojekter for i alt 
2,65 mio. kr. 
 
1. Michael Kjær, Identifikation af tidlig sene-overbelastningsskade 

hos elite atleter i Team Danmark – i alt 492.000 kr.  
 

Mål 1: Skabe stærkt samspil med relevante 
forsknings- og udviklingsmiljøer både 
nationalt og internationalt 
 
Mål 2: Øge fokus på teknologi og ekspertise i 
træning og konkurrence for de bedste atleter 
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 2. Jeppe Foged Vig-Larsen, Muskeltræthed ved gentaget høj-intenst 
arbejde i elite ishockey – i alt 550.000 
 

3. Kent Klitgaard, Undersøgelse af kræfter i sæde og fodspark 
under maksimal kajakroning i mandskabsbåde – i alt 678.612 kr. 
 

4. Kasper Gejl, Forandringer i kropsmasse under 
nedtrapningsperioder og effekter af kostfiberrestriktion og et 
reduceret kulhydratindtag på kropsmasse og præstationsevne i 
kortvarige vægtbærende sportsgrene – i alt 361.314 kr. 

 
5. Daniel Minzari, fase 2-projekt – i alt 250.000 kr. 

 
6. Danny Christiansen, Opvarmning med pre-okklusion: Effekten på 

præstation og smertereception i intens-udholdenhedsatleter 
(projekt a) – i alt 315.875 kr. 

           
Mål 2: 

 Team Danmarks sportsmanagers er startet på modul 3 i 
innovationsuddannelsen, der foregår på Teknologisk Institut. Modul 3 
bærer titlen ”Innovationsfacilitering”. Formålet er dels at opnå dyb 
forståelse for det at drive et innovationsforløb og at kunne skelne 
mellem de forskellige roller, man skal kunne tage i brug til facilitering 
af innovationsprocesser og dels at kunne tilrettelægge et 
innovationsforløb med klare målsætninger og valg af metoder. Når 
hele uddannelsesforløbet er afsluttet i løbet af foråret 2018, vil der 
blive taget stilling til en eventuel igangsættelse af endnu et forløb 
med nye Team Danmark-medarbejdere. 
 

Mål 3: Sikre en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og styrke samspillet med 
vores vigtige samarbejdspartnere i 
specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Elitekommunerne. 
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Indsatsområde 3: 
 
Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 
og sammenhængende 
talentarbejde 
 

 
Mål 1:  

 Team Danmark har afviklet en studietur til Island med fokus på 
talentstrategi og –modeller i holdsport. 21 Elitekommuner, DHF og 
DBU var repræsenteret på studieturen. Særlige læringspunkter er 
bl.a. uddannede og lønnede trænere for alle børn og unge i alle 
idrætsgrene, sammenhængende statslige og kommunale strategier 
for idrætten og sammenhængende talentstrategier. 
 

 Team Danmark har igangsat udviklingen af en sportspsykologisk 
servicemodel for talentarbejde i Elitekommuner og 
specialforbundene.  
 

 Team Danmark planlægger i samarbejde med Esbjerg Kommune, 
talentansvarlige i verdensklasse-forbundene og Danmarks 
Idrætsforbund en talentkonference i Esbjerg i november 2018.  

  

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
 
Mål 3: Sætte fokus på videnudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  

Organisation  

 Nyansættelser 
Pr. 12. marts 2018 har Team Danmark ansat Christina Øyangen 
Ørntoft som sportsfysiolog i Team Danmark. 
 

 Projektlederuddannelse 
Der er afholdt 2 moduler i den interne projektlederuddannelse med 
11 udvalgte medarbejdere. Team Danmarks ledelse har deltaget på 
udvalgte tidspunkter i uddannelsen for at sætte retning i forhold til 
TD’s strategi og høre medarbejdernes input på baggrund af 
uddannelsen. 
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Sportslige resultater 
  
 

Oversigt: VM-medaljer og placeringspoint per 21/3 2018 i olympiske 
discipliner 
 

VM-medaljer 2018 Point 2018 VM-medaljer 2014 Point 2014 
2 x sølv (banecykling) 27 1 sølv (banecykling) 14 

 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 23. marts 2018 opnået: 
 

 4 EM-medaljer – heraf 1 i olympiske discipliner 

 3 VM-medaljer – heraf 2 medaljer i olympiske discipliner 
 

 Skydning: Stine Holtze Nielsen blev europamester i den olympiske 
disciplin10-m luftriffel (hun vandt sølv i 2017). 
 

 Cykling (bane): Danmarks Cykelunion opnåede 3 VM-medaljer i 
banecykling – heraf to i olympiske discipliner. Samlet blev det til 5 
top-8 placeringer i olympiske discipliner – og i alt 23 top-8 
placeringspoint. Det er en fremgang ift. 2014, hvor der blev opnået 
en sølvmedalje og en 8. plads (i alt 8 top-8 placeringspoint). 
 

 Curling: Der er tilbagegang i curling med to 10. pladser ved vinter 
OL i hhv. herre- og damedisciplinen. Til sammenligning blev til det to 
6. pladser ved OL i 2014.  

 

 Ridning: Der er fremgang i dressur, hvor Cathrine Dufour vandt guld 
ved Grand Prix-stævnet i Göteborg 22. februar. 

 

 Badminton: Flotte resultater ved All England med guld til Kamilla 
Rytter Juhl/Christina Pedersen, sølv til Mathias Boe og Carsten 
Mogensen og semifinaleplaceringer til Mathias Christiansen/Christina 
Pedersen og Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding. 

Målsætning 2017 – 2020  
Team Danmark-støttede specialforbund skal 
vinde medaljer ved EM, VM og OL. 
 
Samtidig skal Danmark som nation; 
Placere sig i top-5 blandt nationer med 
mindre end 10 mio. indbyggere. 
Være i top 25 blandt alle nationer på 
internationale ranglister.  

 


