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1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori  

• På baggrund af disciplinanalysen er DBU indplaceret som Eliteforbund i Team 

Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 

udarbejdede masterplan 

• 2018 er år 2 i den 4-årige periode for DBU 

• Der er udarbejdet særskilt aftale vedrørende TV rettigheder mellem DBU og Team 

Danmark. Denne aftale udløber 30. april 2018. Grundlaget for samarbejdet i 2018 

afhænger af at der laves ny aftale om TV rettigheder for de kommende 2 år. Såfremt der 

ikke kan blive enighed om aftalen eller denne afviger væsentligt fra den nuværende, vil 

denne indstilling ikke være gældende og et kommende samarbejde afhænger af en ny 

aftales udformning og indhold. DBU har tilkendegivet, at der bliver aftale på lignende 

vilkår i kommende aftale og kan tilslutte sig samarbejdet såfremt det er på samme vilkår 

som beskrevet i denne indstilling. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DBU bevilges i alt kr. 9.000.000 til det fælles elitebudget for perioden 

01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

- Øvrig støtte 

• DBU fik bevilget ekspertsupport i Masterplan 2017 svarende til ca. 350 timer. Der er 

endnu ikke tildelt ekspertsupport i Masterplan 2018, det forventede timeantal for 2018 

vil fremgå af den endeligt godkendte masterplan. Men TD har opgraderet på 

sportspsykologi delen til DBU for at opnå stører fleksibilitet. 

 

2. Sidste periodes støtte; 

• DBU modtog i 2017 samlet støtte på kr. 9.000.000 til det fælles elitebudget; 

• Der blev ligeledes givet 67.500 kr. i facilitetsstøtte i 2017 

• DBU fik i 2017 bevilliget ekspert support i Masterplan 2017 svarende til ca. 350 timer. 

 

3. Resumé af vigtigste resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018 

- Målbeskrivelser for 2018: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

o Herre-A – VM 2018 i Rusland – Målsætning: top 4 – Acceptabelt: Top 16 

o Kvinde-A – VM 2019 i Frankrig – Målsætning: direkte kval.– Acceptabelt: kval. 

via play off 

o Herrer U/21 – EM 2019 i Italien – Målsætning: direkte kval. – Acceptabelt Kval 

via play off 

 

• De vigtigste udviklingsmål i 2018 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
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o Ledestjernen/Visionen på herresiden er "Verdens bedste Talentudvikling", 

missionen/det daglige arbejde består i at Udvælge, Udvikle og Matche 

(UUM) spillerne så de kan begå sig på højeste niveau  

o På Kvindesiden er visionen: 'Verdensklase spilleruddannelse i fællesskab' 

med missionen om Matchning, Inspiration og tilvalg 

o Udvikle en analyseuddannelse til brug af landets bedste klubber og DBU. 

Kan eventelt også involvere andre sportsgrene 

o Konstant evaluering på udvælgelse, træning, præstationer, studiebesøg og 

netværksoplevelser 

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: Ingen 

Elite-atleter: Kvinde A-landsholdet og Herre U/21 landshold 

Bruttogruppe-atleter: Ungdomslandsholdene  

 

5. Økonomi  
• Omsætningen i DBU var i 2017 ca. 257 mio. kr. 

• DBU’s egenkapital: kr. 134 mio. kr. 

• Det fælles elitebudget for 2018 er på i alt ca. kr. 50.000.000,- 

• DBU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 41.000.000,- og Team Danmarks andel 

udgør kr. 9.000.000,-  

• Desuden gives der via masterplanen kr. 75.000,- i facilitetsstøtte i 2018 

• 20 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark. 

 

6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017: 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DBU har i 2017 opfyldt de fleste sportslige resultatmål. De primære årsager til denne 

grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål skyldes en god, kontinuerlig og målrettet 

talentudvikling. Eksempelvis vandt kvindelandsholdet sølv ved EM hvor målsætningen 

var en semifinale. U/21 herrerne kvalificerer sig direkte til EM slutrunden (samlet nr. 9) 

og Herrer landsholdet opnåede den ”Acceptable målsætning” ved at kvalificere sig til 

VM 2018 via play off kampe.  

 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 

• DBU har i 2017 haft fokus på udarbejdelse af en Talent-ID uddannelse. Målet er lykkes 

med afholdelse af 5 kurser med 84 deltager og stor søgning generelt. Kurserne 

fortsættes i 2018 med efterfølgende evaluering i forhold til fremtidig involvering. 

• DBU er i samarbejde med klubberne gået i samarbejde om doublepass til at analyserer 

talent udviklingsprogrammerne både hos klubber på højeste niveau samt DBU. 

Anbefalingerne er taget videre og er ved at blive indarbejdet i klublicensmanualerne. 

Med baggrund klubrapporterne samt DBUs rapport har DBU besluttet at bevilge 

yderligere 3 mio. kr. til talentudvikling omkring U/landsholdene i 2018 (i form af flere 

spillere til samlingerne og øget set-up omkring holdene. 
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• Udvikle høje målvogtere på kvindesiden har længe været et fokus hos DBU for at øge 

antallet af høje målvogtere på elite niveau. Udviklingsmålet er i proces og fortsætter i 

2018 med et yderligere elitært fokus. 

 

7. Forbundets kommentarer 

DBU har ikke yderligere kommentarer til indstillingen. 


