
FÅ EN VINDER 
PÅ HOLDET  
BLIV TEAM DANMARK 
PRAKTIKPARTNER



Dansk eliteidræt har brug for virksomheder, der vil ansætte eliteatleter. 

Du får en vinder på holdet, adgang til at bruge Team Danmarks praktik- 

partnerlogo i din markedsføring og bliver en del af arbejdet med at 

fastholde Danmark som en af verdens bedste sportsnationer.  

Eliteatleter har mange kompetencer, du kan 
bruge i din virksomhed. De er vinder typer, 
der kan gøre en forskel for dig og  
din virksomhed, fordi de er disciplinerede, 
engagerede og ekstremt målrettede. De er 
værd at investere i. 

Til gengæld skal din virksomhed tilbyde atleten 
fleksible arbejdsvilkår og være dedikeret til – 
sammen med alle de andre aktører omkring 
atleten – at skabe de bedst mulige rammer for 
atletens karriere. 



VÆRD AT VIDE
Uddannelsen kan forlænges: Atleter med en sportslig godkendelse fra Team  
Danmark kan forlænge deres skole- og praktikophold med op til 50 procent. 
Team Danmark anbefaler ofte, at atleter arbejder på deltid, så de kan skabe 
balance mellem arbejde, træning og deltagelse i konkurrencer. 

Deltidsansatte får deltidsløn: Når du ansætter en Team Danmark-atlet på deltid, 
skal atleten naturligvis kun deltidslønnes. Er der perioder, hvor atleten er 
fraværende, skal du ikke betale løn.

Fleksibel brug af skolepraktik: Atleter med en sportslig godkendelse har 
udvidede muligheder for at anvende skolepraktik. Det kan eksempelvis være i 
perioder eller dage med meget sportsrelateret fravær.

Klar praktikplan: Team Danmark anbefaler, at elev, skole, arbejdsgiver og en 
sportslig ansvarlig fra elevens forbund mødes for at aftale en sammenhængende 
uddannelsesplan.

Fleksibiliteten går begge veje: Vi håber, du vil tilbyde fleksibilitet, der sikrer  
elevens sportslige udvikling. Til gengæld kan du også forvente fleksibilitet fra 
atleterne, eksempelvis i ferieperioder.



I Herning ligger én af Danmarks mange 
tømrervirksomheder Bent Jensen, Tømrer- 
og Snedkerfirma A/S. De har ansat Jakob 
Jessen i lære som tømrer. Jakob er U20-
landsholdsspiller i ishockey og træner 
derfor otte-ti gange om ugen. Bent Jensen, 
der er mester og ejer virksomheden, har 
fuld forståelse for Jakobs behov for at 
passe sin træning og tilpasser eksempelvis 
arbejdsopgaverne og -tiden, så Jakob kan passe 
sin morgentræning tirsdag og torsdag.
 
”Vi sørger for, at Jakob arbejder på pladser, 
som også kan fungere, selvom Jakob er til 
træning. Når Jakob har morgentræning, sørger 
han selv for transporten til byggepladserne 
bagefter – og vi forsøger at lægge hans 

arbejdstid på byggepladser i nærområdet,” 
fortæller Bent. Bent er glad for at have en 
eliteatlet med på holdet, og han oplever stort 
engagement og gåpåmod, selvom Jakob først 
lige er startet på uddannelsen. Det er en stor 
gevinst for virksomheden, og selvom det 
kræver lidt ekstra fleksibilitet, skræmmer det 
ham ikke fra at ansætte flere eliteatleter. 
 
”Det kræver ikke noget ekstra at være fleksibel 
– ud over planlægning og tilpasning, når  
Jakob eksempelvis skal på tur med 
landsholdet med få dages varsel. Men selvom 
det kan være et puslespil, er jeg glad for at 
kunne hjælpe. Det er en god måde at støtte 
de unge og dansk eliteidræt på,” siger Bent 
Jensen.

TØMRERMESTER: ”JAKOB ER EN GEVINST FOR VIRKSOMHEDEN”



HVAD ER SPORTSLIG GODKENDELSE?
Atleter har mulighed for at få en sportslig godkendelse til en ungdoms- 
uddannelse af Team Danmark. De opnår godkendelsen, hvis de opfylder  
de sportslige kriterier, der er fastlagt af atletens specialforbund.

HVAD ER EN PRAKTIKPARTNER?
Hvis du ansætter en atlet med sportslig godkendelse fra Team Danmark, 
kan din virksomhed søge om at blive Team Danmark Praktikpartner. 

Læs den detaljerede beskrivelse af praktikpartnerordningen på  
teamdanmark.dk/praktikpartner. 

SÅDAN BLIVER DU PRAKTIKPARTNER
For at blive godkendt som praktikpartner skal du sende en kopi af 
atletens uddannelsesplan, hvor de fleksible ansættelsesvilkår er 
beskrevet, til Lotte Lund Pedersen på llpe@teamdanmark.dk. 

Team Danmark forbeholder sig ret til at undlade at godkende en 
virksomhed som Team Danmark Praktikpartner, såfremt Team 
Danmark har afgivet brancheeksklusivitet på pågældende område, eller 
virksomhedens virke er i strid med Team Danmarks interesser.  



SÅDAN FÅR DU EN VINDER 
PÅ DIT HOLD
Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvordan du får en atlet i praktik, kan du kontakte 
Magnus Wonsyld, karriere- og uddannelseskonsulent i Team Danmark, på telefon 30 10 42 68 
eller mawo@teamdanmark.dk.

Du kan også downloade Undervisningsministeriets ”Råd og vink” om elitesportsudøvere på de 
erhvervsrettede uddannelser. Folderen fortæller, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil 
ansætte en eliteidrætsudøver i din virksomhed. 

Læs mere på teamdanmark.dk/dualcareer

PRAKTIKPARTNER-LOGO: 
Du kan benytte Team Danmarks praktikpartner-
logo i din markedsføring, hvis du ansætter en 
eller flere atleter med sportslig godkendelse fra 
Team Danmark. 

Logoet viser, at du ansætter vindere, der både 
vil uddanne sig, arbejde og dyrke deres sport på 
højeste niveau. 

DUAL CAREER


