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1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• Den kommende støtteperiode (1. juli 2017 – 30. juni 2018) er 4. år i samarbejdet frem mod 

vinter OL 2018. Da det samtidig er 1. år i Team Danmarks støttekoncept 2017-2020 er der 

udarbejdet ny disciplinanalyse.  

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Dansk Curling Forbund at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Eliteforbund.  

 

- Masterplan 

 

• Da samarbejdets overordnede målsætninger relatere sig til vinter OL 2018, forankres det i en 

etårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede masterplan. Samarbejdet er 

begrænset til at omfatte herrelandsholdet (Team Rasmus Stjerne) 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at Dansk Curling Forbund (DCuF) bevilges for perioden 01.07.2017 – 

30.06.2018 kr. 1.124.000 til den etårige samarbejdsaftale, heraf kr. 0 til talentarbejde.  

• Samarbejdsaftalen og dermed den økonomiske og faglige støtte ophører såfremt herreholdet 

ikke kvalificerer sig til OL i december 2017. 

• Såfremt de opstillede resultatmål ikke indfries i 2018 vurderes det ikke realistisk at fortsætte 

samarbejdet med DCuF. 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb kr. 1.124.000  

 

- Målbeskrivelser for 2017-18: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

Team Stjerne – OL-kvalifikation. Målsætning: Kval. til OL. Acceptabelt: Kval. til OL 

Team Stjerne – OL 2018. Målsætning: Medalje. Acceptabelt: Top-6 

 

 Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på 

kort og lang sigt. 

o Team Stjerne skal i større omfang have tilknyttet en team coach. 

o Team Danmark og DCuF skal forbedre koordineringen af aktiviteterne og 

opfølgningen af atleterne. 

o Der skal gennem inddragelse af eksperter udarbejdes en sæsonplan, som sikrer 

formtop i forbindelse med OL. 

o Is-kvaliteten i Hvidovre Curlinghal skal forbedres i forbindelse med atleternes 

daglige træning. 

o Atleterne skal have nedsat studie- og arbejdsbelastning i perioden frem mod OL. 



 

o DCuF vil igangsætte et curlingspecifikt ATK og etablere et online bibliotek med 

træningsøvelser. 

 

3. Atlet-indplaceringer 

 

Elite-atleter:  

Team Rasmus Stjerne 

 

For damernes vedkommende vurderes der ikke at være et sportsligt potentiale til, at den 

overordnede målsætning om medaljer ved OL i 2018 kan opfyldes. 

 

4. Økonomi 

- Omsætning i specialforbundet 

DCuF’s samlede omsætning forventes i 2017 at være ca. kr. 2.500.000.  

  

- DCuF’s egenkapital 

Forbundet har en positiv egenkapital på ca. kr. 600.000.  

 

- Elitebudget 

Det fælles elitebudget for 2017/18 er på kr. 1.648.000. 

 

- DCuF/TD-finansieringsandel  

DCuF’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 524.000 (32%) og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.124.000 (68%). 

 

- Andel til talentarbejdet af samlet elitebudget 

Af det fælles elitebudget anvendes kr. 320.000 til talentudvikling.  

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016/17 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål. 

o DCuF har – med undtagelse af Team Lene Nielsens 5. plads til EM (acceptabelt) 

ikke opfyldt de acceptable sportslige resultatmål. Den primære årsag til at de 

sportslige resultatmål ikke er opfyldt - er for Team Lene Nielsens vedkommende - 

skader og samarbejdsproblemer på holdet (12. plads til VM). Team Rasmus Stjerne 

var til EM bl.a. negativt påvirket af præstationspres og 10.pladsen kvalificerede ikke 

holdet til VM. 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater. 

o DCuF har i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt er, at atleternes fysiske niveau generelt er forbedret samt, 

at der er gennemført en vellykket OL-forberedelsessamling i Japan. At 

målopfyldelsen kun er opfyldt i nogen grad skyldes, at det ikke er lykkedes at få det 

fusionerede damehold til at fungere. Bl.a. pga. skader. 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter. 

o DCuF har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære 

årsager til at målsætningerne er opfyldt er, at der har været tilgang til sommer-is, 

samt at begge hold har haft coaches tilknyttet. At målsætningerne kun er opfyldt i 

nogen grad skyldes, at is-kvaliteten i Hvidovre Curlinghal ikke kontinuerligt har 

været på det forventede høje niveau. 

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

o DCuF har i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt er, at der er blevet afholdt de planlagte aktiviteter i Danish 

Curling Academy. At målsætningerne kun er opfyldt i nogen grad skyldes, at der 



 

ikke er etableret en træneruddannelse og at arbejdet med en disciplinspecifik ATK 

ikke er kommet så langt som planlagt. 

 

6. Forbundets kommentarer 

 

Generelt 
DCuF synes at evalueringerne i dette dokument har et overordnet negativt skær.  Der fokuseres på 

hvad der ikke er sket og meget af det der er sket er udeladt.  Også i forhold til evalueringen tastet 

ind i masterplanen for 2016-17.  Vi er med på, at resultaterne ikke er som vi kunne ønske, og at man 

kan kæde det sammen med forkerte/dårligt udførte aktiviteter.  Sådan synes vi bare ikke det hænger 

sammen.  Vi mener overordnet at vi har udført en masse gode aktiviteter og ikke meget anderledes 

end sidste år – hvor alle jublede over VM sølv. 

 

 

Vedr. punkt. 5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016/17 
 

Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål. 

Helt overvejende grund til de svigtende resultater er, at Lene ikke er kommet tilbage efter sin 

hofteskade.  Se nedenfor. 

 

Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater. 

Der er meget på dameholdet som kom til at fungere rigtig godt.  Lene/Madeleine relationen blev 

aldrig rigtig god og da den blev sat under pres blev det en faktor.  Havde Lene præsteret på normalt 

niveau, havde det dog næppe været en faktor. 

 

Lene blev opereret i maj 2016.  Det var hendes egen beslutning, men anbefalet af TD’s stab.  

Genoptræningen har ikke virket tilfredsstillende, på trods af en stor indsats fra Lene og Kim Larsen.  

Hun måtte udgå af EM efter 4 kampe og kom ikke til at træne og spille normalt efterfølgende.  

Dette er den altovervejende væsentligste faktor i.f.t. de svigtende resultater.  Vi – herunder Lene – 

mener ikke hun skulle være operereret før efter OL, da hun kunne spille smertefrit i 2015/16 (men 

havde smerter uden for banen). 

 

To andre spillere har haft overbelastningsskader på trods af god fysisk form og at 

træningsprogrammer og anvisninger er blevet fulgt.  For os tyder det på, at fysiske træningsmetoder 

og dosering ikke har været optimal, hvilket danner baggrund for en aktion i den kommende periode, 

hvor vi sammen prøver at optimere træningen og gøre den mere curlingspecifik.   

 

Herreholdet har haft god fysik og få skader, hvilket er positivt.  Træningen virker på herrer, men 

åbenbart ikke på damer.  Det kræver refleksion og tilpasning. 

 

Kamerasystem færdigt og ibrugtaget. 

 

Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter. 

Isen i Hvidovre kunne bestemt være bedre.  Kvaliteten har være on/off, Til tider ekstrem god, til 

tider meget dårlig.  Der er klart sket forbedringer OG det er stadig ikke godt nok. 

 

Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

Danish Curling Academy er en kæmpe succes.  Elitespillere deltager også som instruktører.  Der er 

ikke etableret en elitetræneruddannelse, men 1-2-træner er gennemført, hvilket er en start.  Det har 

ikke været målet at udarbejde ATK i 2016-17.  Vi har startet et projekt op, hvilket var planen. Vi 

ville gerne have nået længere med projektet, men det er trods alt i gang. 

 



 

Ingen støtte af damerne 

Vi er klar over at vi står i en kritisk situation, hvor vi ikke har opnået de ønskede resultater og hvor 

3 af 5 spillere på Team Lene Nielsen er stoppet.  Odds’ne for at kvalificere Danmark til OL er 

blevet mindre og chancerne for at opnå medaljer ved OL er ligeledes blevet mindre.  Målet med 

satsningen over de sidste 3 år, har hele tiden været at være blandt de hold som kæmper om 

medaljer, med en top 6 placering som acceptabelt nedre mål.  I det lys forstår vi beslutningen om at 

stoppe støtten. 

 

Når det så er sagt, er der lyse udsigter.  De 2 tilbageværende spillere – Denise og Madeleine Dupont 

– er erfarne spillere på øverste hylde med OL deltagelse og VM medaljer bag sig og i deres bedste 

curling alder (hhv. 33 år og 30 år).  De har nu dannet hold med de to største talenter – Mathilde 

Halse og Julie Dall Høgh – som begge er i TD systemet som studenter. 

 

Konkurrenter er et hold med Angelina og Camilla Jensen som tidligere har vundet VM medaljer og 

deltaget i OL 2010 (6. plads), som spiller sammen med Mette de Neergaard (reserve ved OL 2014) 

og Christine Svensen (tidligere team Dupont). 

 

Det giver forhåbninger om et godt resultat ved OL kval. i Tjekkiet, om end de ikke er favoritter til 

de 2 OL adgangsgivende pladser. 

 

Med udgangspunkt heri, synes vi ikke at det er en god beslutning at vælge at stoppe støtten til 

damerne.  Der er støttet gennem 3 år og nu er vi kun få måneder fra OL kval. og OL.  Det vil være 

forbundet med en ret lille økonomisk indsats – ca. 100.000 kr. - at støtte holdet mod OL kval. og det 

vil være af stor betydning for holdet at ”blive i systemet”.  Både rent praktisk i.f.t. støtte og brug af 

eksperter, men også mentalt at være et hold der satses på.  Ved at støtte damerne vil man stadig 

holde sig på et budgetniveau, som er lavere end 2016-2017. 

 

Vi vil derfor anmode om at denne beslutning genovervejes, så damerne støttes frem imod OL kval 

og efterfølgende til OL, skulle de kvalificere sig. 


