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Bestyrelsesrapport for perioden 27. februar – 19. april 2017 
 
 

Ledelsesresumé 
 
NEC  
Team Danmark har været i dialog med Danmarks Idrætsforbund om forberedelsen af det fælles bestyrelsesmøde vedr. NEC 19. 
april 2017. Der er enighed om en fælles indstilling til de to bestyrelser. Bestyrelsen orienteres herom på bestyrelsesmødet 19. april.   
 
Dual Career  
Team Danmark har i marts måned 2017 lanceret konceptet ”Team Danmark Praktikpartner” målrettet 
erhvervsuddannelsesområdet, som supplerer den 3-årige forsøgsordning i samarbejde med Undervisningsministeriet om 
forlængelse af grundforløbene på EUD.  
 
Dialogmøde 
D. 7. marts 2017 afholdt Team Danmark dialogmøde med Team Danmark-støttede specialforbund. Dialogmøderne er et tiltag, der 
skal styrke samarbejdet og forståelsen af eliteidrættens fælles udfordringer. Forbundenes sportschefer, direktører og politisk ledelse 
var inviteret til dialog om modeller for målsætninger samt kommunikation af målsætninger. Der var åben og konstruktiv dialog blandt 
de 54 deltagere fra 23 specialforbund. Der blev givet forskellige anbefalinger, som Team Danmarks administration kan bruge i det 
videre udviklingsarbejde. 
 
Kompetenceudvikling 
Modul 1 i uddannelsen ’Lederuddannelse i elitesport 2017-2020’ blev afholdt i Nyborg fra den 14.-16. marts. Lederuddannelsen skal 
styrke sportscheferne i dansk idræts specialforbund. Uddannelsen er etableret i samarbejde med eksterne partnere og tager afsæt i 
de nyeste og mest relevante teorier og metoder inden for ledelsespsykologi og organisationsudvikling, lige som den trækker på 
erfaringer fra såvel erhvervslivet som elitesporten. 
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 

 

 
Indsatsområde 1:  

 

Team Danmark vil 

skabe bedre rammer 

og vilkår for atleterne 

og den sportslige 

ledelse. 

 

Mål 1: 

 Team Danmark er i gang med udvikle en handlingsplan til strategien 
for at øge finansieringen af dansk elitedræt.  

 Der er arbejdet videre med etableringen af et fælles partnerselskab 
med DIF vedr. SODK. Der er udarbejdet et udkast til 
samarbejdsaftale mellem Team Danmark og SODK.  
 

 Der er udarbejdet et udkast til strategi for at udvikle Team Danmarks 
politiske relationer, og der igangsættes ultimo april 2017 et 
samarbejde med et eksternt konsulentfirma om at udvikle Team 
Danmarks brand. 
 

Mål 2: 

 Team Danmarks ledergruppe har besigtiget faciliteterne i Aarhus og 
har mødtes med brugerne, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet.  
Formålet er at optimere driften af faciliteterne i Aarhus og derved 
skabe mere tværgående samarbejde og endnu bedre 
udviklingsrammer for specialforbund og atleter placeret i eller i 
nærheden af Aarhus. 

 

Mål 3: 

 Team Danmark har i marts måned 2017 lanceret konceptet ”Team 
Danmark Praktikpartner” målrettet erhvervsuddannelsesområdet, 
som supplerer den 3-årige forsøgsordning i samarbejde med 
Undervisningsministeriet om forlængelse af grundforløbene på EUD.  
 

 
 
 

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. 



  
 
 

Side 3 af 5 

Mål 4: 

 Modul 1 i uddannelsen ’Lederuddannelse i elitesport 2017-2020’ blev 
afholdt i Nyborg fra den 14-16 marts, hvor 20 ud af 23 inviterede 
sportschefer deltog (tre var optaget af hhv. VM, træningslejr eller 
endnu ikke startet i jobbet). 

 
Mål 5: 

 Team Danmark har været i dialog med Danmarks Idrætsforbund om 
forberedelsen af det fælles bestyrelsesmøde vedr. NEC 19. april 
2017. Der er enighed om en fælles indstilling til de to bestyrelser. 
Bestyrelsen orienteres herom på bestyrelsesmødet 19. april.   

 

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

Mål 1:  

 Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet 19. april om status og 
fremadrettet proces om udviklingen af en ny forsknings-, innovations 
og udviklingsstrategi. En intern sparringsgruppe og nøglepersoner 
fra forskningsmiljøerne forestår det videre arbejde, således 
bestyrelsen medio 2017 modtager et oplæg til beslutning.  

             
Mål 2: 

 Team Danmark har givet tilsagn til Idrættens Analyseinstitut om at 
deltage som partner ift. afvikling af Sports Innovation Day 9. oktober i 
København.  

 
Mål 3: 

 D. 7. marts 2017 afholdte Team Danmark dialogmøde med Team 
Danmark-støttede specialforbund. Forbundenes sportschefer, 
direktører og politisk ledelse var inviteret til dialog om modeller for 
målsætninger samt kommunikation af målsætninger. Der var åben 
og konstruktiv dialog blandt de 54 deltagere fra 23 specialforbund. 
Der blev givet forskellige anbefalinger, som Team Danmarks 
administration kan bruge i det videre udviklingsarbejde. 

 

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

Mål 1:  

 Team Danmark har modtaget en interessetilkendegivelse fra Thisted 
Kommune om evt. Elitekommunesamarbejde. De relevante 
specialforbund vurderer, at der er relevante talentmiljøer i håndbold, 
fodbold og svømning. Der er desuden en konstruktiv dialog med 
Badminton Danmark om et talentcentersamarbejde. Der er således 
et godt fundament til at gå videre i kvalificeringen af et samarbejde 
med Thisted Kommune. 
Team Danmark er endvidere i dialog med Skive og Hvidovre 
Kommuner, som dog ikke er så langt fremme i processen som 
Thisted Kommune. 

 
Mål 2:  

 Ansættelsen af Peter Jensen inden for talentudvikling betyder, at der 
fremover sættes fokus på evaluering af de forskellige tiltag på 
talentsiden hos specialforbundene, som er beskrevet i 
masterplanerne. 

 

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 Nyansættelser: 

 Gregers Lehrmann Bruun er ansat i den vakante stilling som 
sportskonsulent efter Jens Meibom. Gregers er cand. mag. i dansk 
og idræt og har de seneste 10 år været ansat som elitekoordinator i 
Dansk Handicap Forbund. 

 
Seniorordning 

 Benny Larsson har ønsket at indtræde i en seniorordning som 
betyder ændringer i hans arbejdstid og opgaver. Har er i perioden 1. 
maj 2017 og året ud er ansat på 3/4 tid og derefter på 1/2 tid frem til 
31. oktober 2020. Der er taget initiativ til at få dækket de manglende 
timer ved Bennys nedgang i tid. 
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Fratrædelse: 

 Kenneth Heiner-Møller fratræder sin stilling som konsulent med 
udgangen af april 2017 for at blive assisterende landstræner for det 
canadiske kvindelandshold i fodbold. Ledergruppen overvejer 
forskellige muligheder i forhold til ansættelse og bruge af interne 
kompetencer. 

 

Sportslige resultater 
 
Periode:  
27. februar – 4. april 
2017 

Team Danmark-støttede atleter har opnået flg. medaljer pr. 4. april 2017: 
 
EM guld:  
Badminton mix hold 
 
EM sølv:  
Sportsdans – 10 dans (Nikolaj Lund, Marta Maria Kocik) 
Atletik 800 meter indendørs – herrer (Andreas Bube) 
Skydning – 10 m luftriffel (Stine Holtze Nielsen)  
 
Nationsranking pr. 4. april 2017 (Kilde: Gracenote): 

 Danmark er placeret som 4. bedste nation i sommer OL-disciplinerne 
blandt nationer med mindre end 10 mill. indbyggere.  

 Danmark er placeret som 19. bedste nation blandt alle nationer i 
Sommer OL-disciplinerne. 

 Danmark er placeret som 7. bedste nation i alle discipliner blandt 
nationer med mindre end 10 mill. indbyggere  

 Danmark er placeret som 22. bedste nation i alle discipliner blandt 
alle nationer. 

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 og i top 25 blandt alle 
nationer på internationale ranglister.  

 


