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Bestyrelsesrapport for perioden 12. oktober – 30. november 2017 
 
 
Ledelsesresumé 
 
Set up i Aarhus  
Team Danmark har besluttet at flytte aktiviteter fra sektion for idræt på Aarhus Universitet til Sportens Hus ved Århus Stadion. 
Flytningen sker for at optimere mulighederne for at videreudvikle elitemiljøet i Aarhus. Ved fysisk at placere de Århus baserede 
specialforbund sammen i umiddelbar nærhed af træningsfaciliteterne og Team Danmarks ansatte fageksperter i byen. Flytningen 
sker med udgangen af december 2017. 
 
Forskning 
Team Danmark har afholdt forskningsseminar i Idrættens Hus mandag den 20. november 2017 med 65 deltagere. De inviterede var 
sportschefer og landstrænere, ansatte og forskere fra de fire store universiteter samt fra BBH, DTU og ITU. På seminaret 
lanceredes Team Danmarks Forsknings- innovations- og udviklingsstrategi. 
 
Innovation 
Team Danmarks sportsmanagers er begyndt på en skræddersyet innovationsuddannelse udbudt af Teknologisk Institut. 
Uddannelsen består af tre moduler i form af ’Innovationsledelse’, ’Innovationsproces’ samt ’Innovationsfacilitering’.  
 
NEC 
Der er afholdt møder med henholdsvis Aarhus Kommune og Odense Kommune om den videre udvikling af NEC. Der er nu nedsat 
arbejdsgrupper og aftalt kommissorier, som fastlægger samarbejdsflader og den videre proces i 2018.   
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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: 
• Team Danmark har besluttet at flytte aktiviteter fra sektion for idræt 

på Aarhus Universitet til Sportens Hus ved Århus Stadion. Flytningen 
sker for at optimere mulighederne for at videreudvikle elitemiljøet i 
Aarhus. Ved fysisk at placere de Aarhus baserede specialforbund 
sammen i umiddelbar nærhed af træningsfaciliteterne og Team 
Danmarks ansatte fageksperter i byen. Flytningen sker med 
udgangen af december 2017. 

 
Mål 2: 

• Team Danmark har udarbejdet nye retningslinjer for individuel 
økonomisk støtte. Retningslinjerne skal skabe en fleksibel, men 
mere ensartet og gennemskuelig tildeling af individuel økonomisk 
støtte. Retningslinjerne er udviklet med input fra specialforbund og 
TD-bestyrelse.  

 
Mål 5: 

• Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Odense og Aarhus 
Kommune har nedsat arbejdsgrupper og nedsat kommissorier som 
fastlægger samarbejdsflader og den videre proces i 2018 
 

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 f    
danske atleter. 

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

Mål 1:  
• Team Danmark har afholdt forskningsseminar i Idrættens Hus 

mandag den 20. november 2017 med 65 deltagere. De inviterede var 
sportschefer og landstrænere, ansatte og forskere fra de fire store 
universiteter samt fra BBH, DTU og ITU. På seminaret lanceredes 
Team Danmarks Forsknings- innovations- og udviklingsstrategi. 
Desuden indeholdt seminaret en tværfaglig præsentation af 
problemstillinger og udfordringer i relation til den kvindelige atlet som 
fokusområde. Slutteligt blev Team Danmarks forskningsmidler for 

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 
 
Mål 3: Sikre en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og styrke samspillet med 
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2017 og 2018 oplyst deltagerne, ligesom der blev orienteret om 
retningslinjer for ansøgninger, herunder ansøgningsfrist. 

          
Mål 2: 

• Sports manager er startet på et uddannelsesforløb i innovation i 
samarbejde med Teknologisk Institut. De vil blive ført gennem en 
uddannelse og workshops bestående af tre moduler af tre dages 
varighed. Temaerne er innovationsledelse, innovationsproces og 
innovationsfacilitering. Når det første uddannelsesforløb er afsluttet i 
løbet af marts 2018, vil der blive taget stilling til en eventuel 
igangsættelse af endnu et forløb med nye deltagere. 

 

vores vigtige samarbejdspartnere i 
specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Elitekommunerne. 

Indsatsområde 3: 
 
Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 
og sammenhængende 
talentarbejde 
 

Mål 1:  
 

• Team Danmark har i november afholdt seks informationsmøder 
fordelt over hele landet om ungdomsuddannelse og eliteidræt. 

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 • Den 7. november blev der i forbindelse med personaleseminar 
præsenteret procesplan for optimering af tværfagligt samarbejde 
internt i TD samt elektroniskplatform som værktøj til dette.  
 

• Nyansættelser 
Niklas Pyrdol er pr. 1. november ansat som sportspsykologisk 
konsulent med base i Brøndby 
 

• Fratrædelser 
Connie Linnebjerg tiltræder pr. 1. januar en stilling på 
professionshøjskolen Metropol og fratræder dermed som 
fysioterapeut i Team Danmark.  
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Sportslige resultater 
  
 

Team Danmark-støttede atleter har pr. 27. november 2017 opnået: 
• 33 EM-medaljer, heraf 21 medaljer i OL-discipliner 
• 18 VM-medaljer, heraf 8 medaljer i OL-discipliner 

 
Nationsranking pr. 27. november 2017 (Kilde: Gracenote, målt på antal 
medaljer ved seneste VM i OL-disciplinerne): 

• Danmark er rangeret som nr. 26 blandt alle nationer  
• Danmark er rangeret som nr. 6 blandt mindre nationer (<10 mill.  

capita) 
 

Team Danmark-støttede atleter havde pr. 2. december 2013 opnået: 
• 24 EM-medaljer, heraf 6 EM i olympiske discipliner 
• 29 VM-medaljer, heraf 11 i olympiske discipliner 

 
Nationsranking pr. 27. november 2013 (Kilde: Gracenote, målt på antal 
medaljer ved seneste VM i OL-disciplinerne): 

• Danmark var rangeret som nr. 23 blandt alle nationer  
• Danmark var rangeret som nr. 4 blandt mindre nationer (<10 mill.  

capita) 
 
Team Danmark-støttede atleter havde pr. 1. december 2009 opnået: 

• 33 EM-medaljer, heraf 5 EM medaljer i olympiske discipliner 
• 30 VM-medaljer, heraf 10 VM medaljer i olympiske discipliner 

 
Nationsranking pr. 27. november 2009 (Kilde: Gracenote, målt på antal 
medaljer ved seneste VM i OL-disciplinerne): 

• Danmark var rangeret som nr. 25 blandt alle nationer  
• Danmark var rangeret som nr. 6 blandt mindre nationer (<10 mill.  

capita) 

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.  
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