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Bestyrelsesrapport for perioden 11. december 2017 – 5. februar 2018 
 

Ledelsesresumé 
 
 
Forskning 
Til ansøgningsrunden 18. december 2017 modtog forskningsudvalget 14 ansøgninger af høj kvalitet, og det samlede ansøgte beløb 
androg ca. 5 mio. kr. Det interne review-panel og forskningsudvalget besluttede at støtte med i alt 700.000 kr. til to projekter inden 
for fokusområdet ”Den kvindelige atlet”. 
 
Innovation 
Første modul (Innovationsledelse) af Team Danmarks innovationsuddannelse udbudt af Teknologisk Institut er gennemført med 
ledergruppen og Team Danmarks sport managers. Uddannelsen består af tre moduler i form af ’Innovationsledelse’, 
’Innovationsproces’ samt ’Innovationsfacilitering’. Modul 2 er igangsat. 
 
Organisation 
Der er igangsat en projektlederuddannelse for 12 udvalgte medarbejdere. Uddannelsen gennemføres i vinteren/foråret 2018. 
Uddannelsen er igangsat for at styrke en række medarbejderes kompetencer og skabe fælles værktøjer, fælles sprog og dermed 
styrke det tværfaglige og koordinerende samarbejde i Team Danmark. 
 
NEC 
Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Odense og Aarhus Kommune har nedsat arbejdsgrupper og nedsat 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: 

 Flytning af Aarhus-klinikken til Sportens Hus sker med udgangen af 
december 2017. Der er netop kommet byggetilladelse i forhold til 
renoveringen af de lokaler, som skal benyttes til at skabe rammerne 
for det ovennævnte set-up. Renoveringen forventes at være 
færdiggjort således at flytning fra de midlertidige lokaler til de 
endelige kan ske 9. april 2018. 

 
Mål 3:  

 Team Danmark er i dialog med Aktivkomitéen for at identificere 
indsatsområder ift. at skabe bedre overgange til erhvervskarriere for 
atleterne.   
 

 Team Danmark har 22. januar 2018 gennemført coaching-kursus for 
Team Danmark-koordinatorerne hos vores Uddannelsespartnere på 
ungdomsuddannelserne. Der var 30 deltagere fra 20 
uddannelsesinstitutioner. 

 
 
Mål 4:  

 Der er udarbejdet indhold til de kommende to moduler i 
”Lederuddannelse i sport”. Modulerne er sidste del af uddannelsen 
og afholdes marts og juni 2018. Det evalueres i samråd med 
sportschefer, hvordan der efterfølgende følges op på uddannelsen 
og fortsat skabes udviklingsmiljøer mellem sportscheferne. 

 
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 for de bedste 
danske atleter. 
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Indsatsområde 2: 
 
Team Danmark vil 
fremme innovation, 
forskning og 
udvikling af dansk 
eliteidræt 
 

Mål 1:  

 Forskningsudvalget bevilget støtte til to projekter inden for 
fokusområdet:  
Thomas Gunnarsson fra Københavns Universitet med projektet 
”Optimering af præstationsevnen hos kvindelige eliteatleter - 
betydning af menstruationscyklus og orale præventionsmidler”. 
Projektet ser på udholdenhed og intensudholdenheds-performance 
og støttes med 300.000 kr.  
Mette Hansen fra Århus Universitet med projektet ”Den kvindelige 
atlet – hormonernes indflydelse på præstationen (femalet)”.  
Projektet ser på styrkeperformance og støttes med 400.000 kr. 

          
Mål 2: 

 Team Danmarks sports managers er startet på modul 2 i 
innovationsuddannelsen, der foregår på Teknologisk Institut. Modul 
to bærer titlen ”Innovationsproces og kreativitet”. Formålet er dels at 
kunne designe en innovationsproces til egen organisation og dels at 
kunne vælge de bedste elementer til en given proces. Når hele 
uddannelsesforløbet er afsluttet i løbet af maj 2018, vil der blive taget 
stilling til en eventuel igangsættelse af endnu et forløb med nye 
deltagere. 

 

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 
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 og Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet en 
model for etablering af et netværk at talentansvarlige i 
specialforbundene. Der vil blive deltagelse af talentansvarlige fra en 
lang række specialforbund, herunder specialforbund, som ikke er i 
TD’s støttekoncept 2017 – 2020. 
 

 Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har udarbejdet en 
model for regionale trænersymposier målrettet talent- og 

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”.  
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elitetrænere. Der afholdes tre trænersymposier i hhv. Odense, 
Aarhus og Aalborg i 2018 i samarbejde med Elitekommunerne. 

 
Mål 3:  

 Der er udarbejdet oplæg til projektbeskrivelse vedr. mål 3: ”Sætte 
fokus på vidensudvikling- og vidensdeling om overgangene fra 
”talent til verdensklasseatlet”.  

Organisation  Der er igangsat en projektlederuddannelse, hvor 12 udvalgte 
medarbejdere deltager på uddannelsen, som gennemføres i 
vinteren/foråret 2018. Første modul blev afholdt d. 17.-18. januar 
2018. Uddannelsen er igangsat for at styrke en række 
medarbejderes kompetencer i forhold til de mange projekter der 
gennemføres i TDs samarbejde og for at skærpe de tværfaglige 
muligheder på innovativ vis. 
 

 Nyansættelser 
Pr. 1. februar 2018 har Team Danmark ansat Anders Flemming 
Bendixen som sportspsykolog i Team Danmark. 
 

 Fratrædelser 
Sportspsykologisk konsulent Jakob Hansen fratræder på 30. juni sin 
stilling som fastansat sportspsykolog i Team Danmark. Jakob 
Hansen ønsker at træde mere over i det private erhvervsliv 
kombineret med at være en del af TDs eksterne netværk af 
sportspsykologer. Samtidig skal han i en 3 årig periode samarbejde 
med Danmarks Golf Union i en deltidsstilling. 

 

 

Sportslige resultater 
  
 

Der er afholdt EM i herrehåndbold. Danmark opnåede en 4. plads. 
 
Ved VM i kvindehåndbold opnåede Danmark en 5.-8.-plads 
 
Se særskilt bilag med status-opgørelse over Danmarks internationale 
eliteresultater for 2017.  

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

 


