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Indstilling til tillægsbevilling 

____________________________________________________________________ 
 

Indstilling 

 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DCuF (olympisk) indplaceret som 

internationalt eliteforbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet er på baggrund af den udarbejdede masterplan forankret i en etårig forlængelse af den 

forgående toårige samarbejdsaftale.1 

 

Det indstilles, at der til DCuF ekstraordinært bevilges kr. 230.000 til indsatser, som skal optimere 

vilkårene frem mod den endelige OL-kvalifikation i 2017 samt understøtte målsætningen om 

medaljer ved OL i 2018.  

 

Baggrund 

Herreholdet er med sølvmedaljen ved VM i 2016 meget tæt på at have opfyldt det internationale 

OL-krav og holdet vurderes til at have et realistisk medaljepotentiale ved OL i 2018.  

Fusioneringen af de to damehold har øget holdets chancer for en OL-kvalifikation og tilsvarende 

resultatpotentialet ved OL i 2018. 

På baggrund af tillægsbevillingen vurderes følgende indsatser – som relaterer sig til de afsnit som 

knytter sig til ”Bedre sportslige resultater” og ”Bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet” - at 

kunne optimere DCuF’s elitesatsning: 

 

 Anskaffelse af elektronisk isovervågningsudstyr som skal sikre en træningsis som 

kontinuerligt er af international konkurrencestandard. – I alt kr. 35.000 

 

 Ansættelse af holdleder til dameholdet, som skal løse administrative opgaver, så der 

frigøres tid til, at sportschef Ulrik Schmidt i højere grad kan fungere som træner for holdet. 

– I alt kr. 50.000 

 

 Tilgang til træningsis i morgentimerne i Hvidovre og Tårnby, så atleternes 

træningsmuligheder udvides. – I alt kr. 35.000 

 

 Tilknytning af en fejetræner på internationalt niveau som skal sikre, at de danske atleter er 

på forkant af udviklingen i forhold brugen af nye typer koste. – I alt kr. 31.500  

 

 Anskaffelse af yderligere udstyr til træningslokalet i Hvidovre Curlinghal, så atleternes 

mulighed for at gennemføre fysisk træning af høj kvalitet forbedres. I alt kr. 18.000 

 

 Indkøb af transportabelt videoudstyr, som skal øge træningskvaliteten i flere 

curlinghaller og på flere baner samtidig. I alt kr. 15.000 

 

                                                           
1 DCuF forventes at overgå til støttekoncept 2017-20 1. juli 2017. 



Bestyrelsesmøde den 28. september 2016    

Konsulent: Magnus Wonsyld 

 Anskaffelses af kraftmåler til frasparks-hacket, som skal optimere både den tekniske og 

fysiske træning. I alt kr. 30.000 

 

Økonomi 

DCuF blev på bestyrelsesmødet den 25. maj 2016 bevilget 1.497.000 kr. og med ekstrabevillingen 

på 230.000 kr. vil det fælles elitebudget for 2016/17 være på i alt 2.486.200 kr. og DCuF’s samlede 

elitebudget er på 2.486.200 kr.  

DCuF’s andel af det fælles elitebudget udgør 758.800 kr. (31 %) og Team Danmarks andel udgør 

1.727.400 kr. (69 %).  

 

Forbundets kommentarer 

Ingen yderligere kommentarer. 

 

 

 


