
1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opgave 
DIF og Team Danmark har udarbejdet et notat om et fælles grundlag for en struktureret indsats 

for udvikling af talentarbejdet i Danmark. Notatet beskriver de indsatsområder som DIF og 

Team Danmark vil fokusere på i samarbejdet. 

 

2. Baggrund 
DIF og Team Danmark har fokus på at samarbejde om udviklingen af dansk eliteidræt. Den 

fælles indsats på talent- og eliteområdet bygger på et sportsligt potentiale, der sigter mod højeste 

internationale niveau. 

 

Den overordnede ramme er, at der i fællesskab tilvejebringes støtte til indsatser der omfatter 

udvalgte specialforbund/discipliner. Indsatserne kan omfatte både specialforbund/discipliner der 

er støttet via Team Danmarks støttekoncept, og specialforbund/discipliner der ikke kan 

indplaceres i en af de to støttekategorier i støttekonceptet 2017-2020.  

 

Det vurderes gennem forbundsanalysen og ved fælles drøftelser mellem DIF og Team Danmark, 

hvilke specialforbund/discipliner, der har tilstrækkeligt sportsligt udviklingspotentiale på talent- 

og eliteområdet til at indgå i en fælles indsats med DIF og Team Danmark.  

 

Forbundsanalysen vil kunne identificere, hvor DIF’s strategiske samarbejdsaftaler og Team 

Danmarks støttekoncept og støttemuligheder kan overlappe hinanden og styrke en fælles indsats 

for at understøtte forbundets talent- og eliteudvikling, så forbundet inden for en defineret 

tidsramme kan indgå i Team Danmarks støttekoncept. 

 

DIF og Team Danmark har i fællesskab defineret følgende væsentlige indsatsområder for 

samarbejdet: 

 Talentstrategi og Værdisæt 

 Udvikling og etablering af talenttræningsfællesskaber og –miljøer. 

 National konkurrencestruktur 

 Aldersrelateret træningskoncept 

 Specialforbundenes organisering 
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 Elitetræner, talenttræner og sportschef uddannelse samt kompetenceudvikling 

 Videndeling og erfaringsudveksling 

 Civil uddannelse af talent- og eliteatleter samt trænere  

 Olympiske aktiviteter 

 

Bestyrelserne for DIF og Team Danmark vil på et senere tidspunkt blive forelagt en revideret version 

af det fælles grundlag til godkendelse. 

 

3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter notatet. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

 

5. Bilag 
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