
Bestyrelsesmøde den 8. december 2016    

Konsulent: Jens Meibom 

Badminton Danmark (BD) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

 På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Badminton Danmark (BD) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Verdensklasseforbund. 

 

- Masterplan 

 

 Samarbejdet forankres i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

 Det indstilles at BD bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 7.502.320 

kr. til første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 1.370.000 kr. til talentarbejde og 0 kr. 

til særlig projektstøtte.  

 BD modtager ud over den bevilgede støtte, ca. 80.000 kr. i tilskud til madordning samt 

610.000 kr. i tilskud til facilitetsleje (samlet for Århus og Brøndby). 

 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 7.502.320 kr. 

 

- Målbeskrivelse 2017: 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

VM:  Målsætning: 3 medaljepoint  Acceptabelt niveau: 4 top-8 

EM:  Målsætning: 18 medaljepoint  Acceptabelt niveau: 15 medaljepoint 

EM hold:  Målsætning: Guld  Acceptabelt niveau: Finale 

VM hold:  Målsætning: Medalje  Acceptabelt niveau: Top-8 

 

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

lang sigt: 

 Etablering af fælles kulturgrundlag i ny sportslig ledelse samt i landsholdsmiljøet 

 Udvikle statistisk analyse på indsamlet videomateriale 

 Implementere talentklubkoncept 

 Gennemføre udviklingsprojekter i relation til brug af ”blåt lys” samt BET træning (Brain 

Endurance Training) 
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3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse atleter: 

Kamilla Rytter Juhl 

Christina Pedersen 

Mathias Boe 

Carsten Mogensen 

Jan Ø. Jørgensen 

Viktor Axelsen 

Joachim Fischer 

 

Elite-atleter: 14 

 

Bruttogruppeatleter:  

Øvrige Hold VM gruppe, udviklingsgruppe og ungdomsgruppen – i alt 23 atleter  

 

4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i BD forventes i 2017 at være på ca. 40 mio. kr.  

 BD har en positiv egenkapital på 3,5 mio. kr.  

 Det fælles elitebudget (BD - Team Danmark) for 2017 er på i alt 11.764.320 kr. BD’s andel 

af det fælles elitebudget udgør 4.262.000 kr. (36 %) og Team Danmarks andel udgør 

7.502.320 kr. (64 %).  

 Af det fælles elitebudget anvendes ca. 1.591.500 kr. (14 %) på talentarbejdet.  

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

 BD har i 2016 i opfyldt de fleste sportslige resultatmål og alle resultatmålene er placeret 

inden for acceptable målsætninger. De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af 

sportslige resultatmål er, at BD opnåede 3 medaljepoint til OL (sølv og bronze) vandt 

Europamesterskabet for herre- og kvindelandshold samt VM for herrehold (Thomas Cup) 

som den første europæiske nation nogensinde. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre sportslige resultater/fastholdelse af 

nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

 BD har i 2016 opfyldt de fleste af de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne 

grad af målopfyldelse er, at forbundet har påbegyndt pilotprojekter vedr. ”slå hårdere 

program”, ”damedoubleprojekt” samt metode til udvikling af ”on court” 

arbejdskravsanalyse ift. bevægelsesmønster under kamp. Samt videreudviklet koncept for 

coping af ”Mentalt stress under fysisk udmattelse” 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag. 

 BD har i 2016 opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse er, at forbundet har afklaret muligheden for at benytte Anja Andersen hal som 

permanent træningsfacilitet. 

  



Bestyrelsesmøde den 8. december 2016    

Konsulent: Jens Meibom 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

 BD har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne 

grad af målopfyldelse er, at forbundet har påbegyndt implementering af ”Værdisæt for 

talentudvikling i dansk idræt” samt elite BATK i talentudviklingen.  

 

 

6. Forbundets kommentarer 

Badminton Danmark konstaterer, at indstillingen er i overensstemmelse med behandlingen af 

Badminton Danmarks ansøgning i Team Danmark Styregruppen. Der er ikke yderligere 

kommentarer. 
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Konsulent: Hanne Pedersen 

Dansk Forening for Rosport (DFfR) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DFfR (herre og damer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Verdensklasseforbund 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at Dansk Forening for Rosport bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. 

december 2017:  9.141.556 kr. til første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 940.000 

kr. til talentarbejde og 130.000 kr. til særlig projektstøtte  

• Dansk Forening for Rosport modtager - i fællesskab med Dansk Kano og Kajakforbund - ud 

over den bevilgede støtte - cirka 500.000 kr. til facilitetsudgifter vedr. Bagsværd Rostadion, 

samt cirka 30.000 kr. vedr. madordning 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb:  9.141.556 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

 LW2x, VM 2017 – Målsætning: Medalje – Acceptabelt: A-finale 

 W1x, VM 2017– Målsætning: Medalje – Acceptabelt: A-finale  

 W2 -, VM 2017 – Målsætning: Medalje – Acceptabelt: A-finale 

 LM4-, VM 2017 - Målsætning: A-finale – Acceptabelt: Top 8 

 

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

kort og lang sigt: 

 Præstationsoptimering og fastholdelse af atleter og ansatte ved fokus på funding, Work 

Life Balance samt Team Building 

 Brug af ny viden og teknologi i form af ny træningsdagbog, biomekaniske målinger og 

nyt måleudstyr 

 Sikre en målrettet, udviklende og succesfuld talentudvikling med særligt fokus på U19 og 

U23 ved blandt andet weekendsamlinger, vintertræningslejr, testregattaer, uddannelse af 
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kraftcentertrænerne og optimering af samarbejdet mellem landstrænere og 

kraftcentertrænere 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: Anne Dsane Andersen og Hedvig Lærke Berg Rasmussen 

Elite-atleter:  Ca. 25 atleter  

Bruttogruppeatleter: Ca.10 atleter 

 

4. Økonomi 

 DFfR’s samlede omsætning forventes i 2017 at udgøre ca. 20 mio. kr. 

 DFfR. Egenkapital: Forbundet har en positiv egenkapital på ca. 2.700.000 kr. 

 Det fælles elitebudget (DFfR og Team Danmark) for 2017 er på i alt 14.733.826 kr. 

 DFfR’s andel i det fælles elitebudget udgør 5.592.270 kr. (38 %) og Team Danmarks andel 

udgør 9.141.556 kr. (62 %)  

 Af det fælles elitebudget anvendes 5.357.270 kr. (36 %) til talentarbejde 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål: 

 DFfR har i 2016 i nogen grad opfyldt de sportslige resultatmål, idet 2 ud af 6 

acceptable målsætninger blev indfriet til OL. De to medaljer til OL - ud af en 

målsætning på tre – blev vundet i LM4- (sølv) og i W2- (bronze) 

 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater: 

 DFfR har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. DFfR har arbejdet 

målrettet med udvikling af ny viden inden for overfladebehandling og indsamling af 

brugbar data ved hjælp af biomekanisk udstyr.  DFfR har gennem de seneste år skabt 

et velfungerende trænernetværk med eliteklubber og kraftcentre. I indeværende år 

har DFfR – med succes – haft særligt fokus på implementering af ´Den danske 

rostil´. Ligeledes har DFfR stor fokus på uddannelse af elite- og talenttrænere samt 

sportschef  

 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter: 

 DFfR har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager 

til, at målsætningerne er opfyldt i høj grad, er, at der er etableret en meget kompetent 

driftsorganisation, således der udføres et særdeles målrettet og kompetent arbejde 

med de opstillede målsætninger og med udvikling af de enkelte atleter. DFfR har 

desuden med succes etableret en spiseordning på DRC og dermed optimeret 

forholdene for atleterne 

 

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling: 

 DFfR har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. Der har været stor fokus på 

uddannelse af kraftcentertrænere, samt vidensdeling mellem DRC og Kraftcentre- og 

klubtrænere faciliteret af ungdomslandstræneren.  DFfR er desuden i gang med at afdække 

mulighederne for yderligere elitekommunesamarbejde   
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6. Forbundets kommentarer:  

DFfR har ikke yderligere kommentarer. 
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Dansk Håndbold Forbund (DHF) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling  

- Disciplinanalyse og støttekategori  

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

håndbold (herrer) at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Verdensklasseforbund. 

DHF har kun én indplacering i en af Team Danmarks (TD) støttekategorier. 

”Kvindehåndbold” opfylder forudsætningerne for at blive indplaceret som Eliteforbund. 

DHF’s samlede indplacering er således afgjort på baggrund af disciplinanalysens konklusion 

for ”herrehåndbold”. 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet er forankret i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan.  

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at DHF bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 11.800.000 

kr. til det første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 1.100.000 kr. til talentudvikling 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 11.800.000 kr.  

 

- Målbeskrivelser 2017 

-  

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

Herre-A – VM 2017 i Frankrig – Målsætning: Medaljer – Acceptabelt: Top 8 

Dame-A – VM 2017 i Tyskland – Målsætning: Top 8 – Acceptabelt: Top 16 

Ungdomslandsholdenes målsætning er deltagelse ved internationale mesterskaber 

 

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

lang sigt. 

 Optimering af den fysiske træning 

 Udvikling af målmandstræning 

 Mentaltræning og spillerprofiler 

 Ansættelse af sportschef samt kompetenceudvikling af landstrænere 

 Skabe sammenhæng mellem job/uddannelse og håndbold – elitevejledning 

 Talentscreening og fokus på spillertyper og udvikling mhp at skabe A-landsholdsspillere 

 Optimering af samarbejdet med klubberne og elitekommunerne 
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3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 

Herrelandsholdet 

Kvindelandsholdet 

 

Elite-atleter: Ingen 

 

Bruttogruppeatleter: Ungdomslandsholdene  

 

4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i DHF forventes i 2017 at være på ca. 85 mio. kr. 

(bruttoomsætning)  

 Forbundet har en positiv egenkapital på ca. 13 mio. kr. 

 Det fælles elitebudget (DHF og TD) for 2017 er på i alt 33.812.033 kr.  

 DHF’s andel af det fælles elitebudget udgør 22.012.033 kr. (65 %) og TD’s andel udgør 

11.800.000 kr. (35 %). Af det fælles elitebudget anvendes 2.200.000 kr. (6,5 %) på 

talentarbejdet. 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

 DHF har i 2016 opfyldt de fleste sportslige resultatmål. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2016 skyldes en god, kontinuerlig og målrettet 

talentudvikling. HA blev nr. 6 ved EM i Polen, hvilket ligger inden for ”Acceptabel 

målsætning”. HA vandt desuden guld ved OL i Rio. Samtlige U-hold for både mænd og 

kvinder har været repræsenteret ved de internationale mesterskaber (VM og EM) med flotte 

placeringer (1 guld og 1 sølv). EM for kvinder afholdes i december 2016 i Sverige og 

målsætningen er en top 8 placering. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og 

OL/fastholde nuværende resultater på verdensklasseniveau: 

 DHF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt i høj grad skyldes, at DHF har faglige koncepter på højt niveau 

og udfører et dygtigt sportsfagligt arbejde med højt fagligt niveau hos trænerne. Der er 

gennemført MUS med de ansatte i den sportslige organisation. Forbundet involverer sig til 

stadighed i forskningsprojekter og har desuden i 2016 udgivet en bog om talentudvikling. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag: 

 DHF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt i høj grad skyldes, at der i DHF er etableret en velfungerende 

driftsorganisation, og der udføres et målrettet arbejde med de opstillede målsætninger. I 

2017 skal der ansættes en ny sportschef. Forbundet har fortsat fokus på elitevejledning med 

en ansat elitevejleder med henblik på at skabe bedst mulig sammenhæng mellem 

uddannelse, job og håndbold. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen:  
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 DHF har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målsætningerne er opfyldt i høj skyldes, at DHF både har beskrevet og implementeret ATK 

og i forlængelse heraf etableret en talenttræneruddannelse. Forbundet udarbejdet og 

implementeret ”Værdihuset” i talentudviklingen. I tillæg hertil arbejder forbundet målrettet 

med at styrke relationerne mellem kommuner, klubber og DHF. Forbundet har senest (1/8) 

ansat en DHF-elitekommunekonsulent. 

 

 

6. Forbundets kommentarer 

DHF har ingen kommentarer – og takker for et godt og konstruktivt samarbejde i det snart 

forgangne år! 
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Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DKF, Sprint at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund.  

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at Dansk Kano og Kajak Forbund bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. 

januar 2017: 3.817.197 kr. til første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 518.814 kr. til 

talentarbejde.  

• Dansk Kano og Kajak Forbund modtager - i fællesskab med Dansk Forening for Rosport ud 

over den bevilgede støtte - cirka 500.000 kr. til facilitetsudgifter samt madordning vedr. 

Bagsværd Rostadion.  

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 3.817.197 kr.  

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  

 VM 2017 (herre K1 – 1000m) - Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 5 

 VM 2017 (herre K1 – 500m) - Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 5 

 VM 2017 (dame K1 – 500m) - Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 5 

 EM 2017 (herre K1 – 1000m) - Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 5 

 EM 2017 (herre K1 – 500m) - Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 5 

 EM 2017 (dame K1 – 500m) - Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 5 

 

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

kort og lang sigt: 

 Styrkelse og videreudvikling af det daglige træningsmiljø og træningskultur på 

Elitecentret  

 Optimeret samarbejde med superkraftcentrene. 

 Styrkelse af trænerteamet på EC ved at ansætte en assisterende landstræner 
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 Udvikling af en mandskabskultur for HK4 1000m med henblik på at kvalificere sig 

til OL i 2020. 

 Afprøve og udvikle ny viden inden for biomekanisk fingeraftryk, SAM-test, 

tryksensor i fodsål og ernæringsoptimering på konkurrencedage 

 

3. Atlet-indplaceringer 

3 Verdensklasse-atleter: Emma Aastrand Jørgensen, Ida Villumsen og Rene Holten Poulsen. 

Elite-atleter: 13-16   

Bruttogruppeatleter: 3  

 

4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i DKF er i 2016 ca. 15.000.000 kr. 

 DKF har en egenkapital på 440.000 kr. samt fond på ca. 1.152.000 kr.  

 Det fælles elitebudget for 2017 er på i alt 6.351.995 kr.  

 DKF’s andel af det fælles elitebudget udgør 2.534.798 kr. (40 %) og Team Danmarks andel 

udgør 3.817.197 kr. (60 %).  

 Af det fælles elitebudget anvendes 1.605.290 kr. (25%) på talentarbejdet.  

 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål: 

DKF har i høj grad opnået de sportslige resultatmål: 

Til OL blev den acceptable målsætning indfriet med 1 sølv medalje til Emma Aastrand 

Jørgensen – DK1 500m – samt 2 finalepladser. Til EM præsterede DKF over det 

forventede. DKF opnåede 8 finalepladser og 4 medaljer. Målsætningen var 4 

finalepladser og 2 medaljer.  

 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater: 

DKF har i nogen grad indfriet målsætningerne for ´Bedre sportslige resultater´: 

 Team Danmarks Sportspsykolog har været inddraget med stor succes i forhold til 

teamudvikling, konkurrenceforberedelse, personlig sparring og kommunikation. 

 Dataopsamling af træningsprogrammer er forløbet med succes. 

 SAM-test, core/stabilitetstræning og projekt vedr. wattmåler i pagaj overføres – 

grundet tidspres og praktiske udfordringer i 2016 – til indsatsområder i 2017. 

 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter: 

DKF har i høj grad indfriet målsætningerne for ´Bedre rammer og vilkår for atleterne´: 

 DKF har allokeret nødvendig stor arbejdsmængde fra såvel direktør, formand og 

sportschefs side med henblik på opgraderingen af Bagsværd sø og bygningerne, med 

hen blik på at optimere de daglige træningsbetingelser for atleter og trænere i 

fremtiden.  

 Med udgangspunkt i TD’s rammer har DKF har udarbejdet klare retningslinjer for 

tildeling af atletstipendier i 2017. 
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 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling: 

DKF har i nogen grad indfriet målsætninger for ´Styrket talentudvikling´: 

 DKF har udarbejdet kompetencebeskrivelse for roer og trænere. Nøgleperson til 

implementering af kompetenceskema udpeges i 2017. 

 DKF har påbegyndt arbejdet med at revidere kraftcenterbeskrivelsen. Arbejdet 

færdiggøres i 2017. 

 

 

6. Forbundets kommentarer  

DKF har i 2017 nået tre vigtige milepæle.  Vi har igen taget en medalje ved OL. Vi er indstillet som 

Verdensklasse forbund. Vi er meget tætte på konkret at få løftet faciliteterne i Bagsværd.  

For DKF er det et forventet resultat af at vi har konsolideret og udviklet vores elitearbejde og vores 

samarbejde med Team Danmark.  

I 2015 skrev vi at “Vi anerkender den meget svære økonomiske situation som TD har udsigt til i 

2016, det er en fælles udfordring idet DKF er klemt af samme udvikling. DKF er på den baggrund 

skuffede over stilstanden i den økonomiske udvikling, men accepterer Team Danmarks indstilling” 

Denne situation er desværre nu om muligt endnu vanskeligere. Vi vil opfordre til at TD’s politiske 

niveau kommer mere på banen sammen med specialforbundenes politiske niveau og gør 

opmærksomme på den alvorlige situation. Vi må ikke lade landets politikere forblænde af de 

fantastiske OL resultater i 2016, systemet er nu så underfinansieret at fremtidens resultater hurtigt 

kan blive usikre Overordnet er vi således særdeles tilfredse med samarbejdet, med den tillid TD 

viser DKF og med den gode afslutning på processen med Støttekoncept 2017-2020. Vi er dog 

samtidig særdeles utilfredse med det niveau den økonomiske støtte har i 2017 - vi forstår 

baggrunden, men føler os nødsaget til at pointerer at situationen er uholdbar. 
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Dansk Orienterings-Forbund (DOF)  

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

DOF at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at DOF bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 

2.600.000kr.  til første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 100.000 kr. til 

talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte 

• DOF modtager ud over den bevilgede støtte, ca. 25.000 kr. i tilskud til facilitetsleje 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 2.600.000 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

VM:  Målsætning: 3 medaljer  Acceptabelt niveau: Medalje 

 

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

lang sigt: 

 Optimering af træningsmodeller og ergogene stoffer (PhD. projekt) 

 Optimering af kost og vægt (madkultur) 

 Udvikling og implementering af (DOF) ATK Projekt 2.0 

 Øget økonomi til talent- og elitearbejdet via fundraising 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse atleter: 

Cecilie Klysner 

Maja Alm 

Ida Bobach 

Søren Bobach 

Tue Lassen 

 

Elite-atleter: 8 
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Bruttogruppeatleter: Juniorlandsholdet (16 atleter) 

 

4. Økonomi 

 Den samlede omsætning i DOF forventes i 2017 at være på ca. 11.0 mio. kr.  

 DOF har en positiv egenkapital på ca. 1.300.000. kr.  

 Det fælles elitebudget (DOF og Team Danmark) for 2017 er på i alt kr. 4.756.000  

 DOF’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 2.156.000 (45 %) og Team Danmarks andel 

udgør kr. 2.600.000 (55 %)  

 Af det fælles elitebudget anvendes ca. kr. 600.000 (13 %) på talentarbejdet  

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål:  

 DOF har i 2016 opfyldt de sportslige resultatmål. Ved EM vandt DOF to medaljer (sølv og bronze) 

og ved VM vandt DOF tre medaljer, heraf to af guld. Samtidigt bemærkes det, at resultaterne for 

seniorherrerne ikke har været godkendte i 2016. Der indgik herrer på medaljevindende mixhold, 

men både ved EM og VM opnåede herrerne ingen af de acceptable målsætninger på nogen distancer 

(kort, mellem, lang og stafet) 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og 

OL/fastholde nuværende resultater på verdensklasseniveau:  

 DOF har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at opnormeringen af trænerressourcer omkring 

seniorlandsholdet og elitecenteret har været positiv og ført til forbedret trænings setup. Det 

er ikke lykkedes DOF at etablere struktur ”staff meetings” til forbedring af integration af 

Team Danmarks ekspertteams i det daglige træningssetup  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag: 

 DOF har i 2016 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at DOF har implementeret en strategi, der har givet enkelte 

atleter mulighed for at fokusere 100% på orientering i en længere periode frem mod VM 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen: 

 DOF har i 2016 opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse er, at DOF har optimeret DOF’s talentcenterkoncept med fokus på personlig 

opfølgning af talenter samt implementeret justeret landsholdsstruktur fra U/landshold til 

seniorlandshold 

 

6. Forbundets kommentarer 

 

Dansk Orienterings-Forbund har ikke yderligere kommentarer til indstillingen 
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Dansk Sejlunion 

1. januar 2017– 31. december 2017 
________________________________________________________________________________ 

 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Dansk Sejlunion at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

Verdensklasseforbund i 2017 – 2020. 

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at Dansk Sejlunion bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017: 

8.912.106 kr. til første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 699.300 kr. til 

talentarbejde. 

• Dansk Sejlunion modtager ud over den bevilgede støtte 48.000 kr. i indirekte tilskud til 

facilitetsomkostningen ifm. driften af Kraftcenter Vest i Aarhus.   

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb: 8.912.106 kr. 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

 

Olympiske Bådklasser – VM – Målsætning: 1 medalje og to top 8-placeringer – Acceptabelt 

mål: 1 medalje og 1 top 8 placering) 

Olympiske Bådklasser – EM – Målsætning: 1 medalje og to top 8-placeringer – Acceptabelt 

mål: 1 medalje og 1 top 8 placering) 

 

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

kort og lang sigt: 

 

 Udvikling og implementering af en strategi for at styrke atleternes mentale 

færdigheder 

 Udvikling og implementering af en strategi for optimale ernæring af 

landsholdssejlerne 

 Implementering af Dansk Sejlunions Talentstrategi 2020  

 Udvikling af Test- og Analysecenter i tilknytning til Aarhus Internationale 

Sejlsportscenter  
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3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 11 

Allan Nørregaard Christensen 

Anette Viborg 

Jonas Warrer 

Peter Stephensen Lübeck 

Ida Marie Baad Nielsen 

Marie Thusgaard Olsen 

Anne Julie Foght Schütt,  

Lin Ea Cenholt Christiansen 

Anne Marie Rindom 

Jena Mai Hansen  

Katja Salskov Iversen 

 

Elite-atleter: ca. 20 

 

Team Danmark-atleter: ca. 25  

 

4. Økonomi 

 Dansk Sejlunion havde i 2015 en omsætning på 33.963.000 kr. 

 Dansk Sejlunion havde pr. 31. december 2015 en egenkapital på 5.515.721 kr. 

 Elitebudgettet for 2017 udgør samlet 14.146.200 kr. 

 Dansk Sejlunion finansierer 37% og Team Danmark finansierer 63% af det samlede 

elitebudget 

 Udgifterne til talentarbejdet udgør 8% af det samlede elitebudget 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål: Dansk Sejlunion har opnået alle sportslige 

mål for 2016 med to bronze-medaljer ved OL i Rio, samt 4 medaljer og 3 top 8-placeringer 

ved VM i de olympiske bådklasser. 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater: Dansk Sejlunion har 2016 i høj 

grad opfyldt de opstillede målsætninger. DS har herunder igangsat implementering af en 

strategi for optimering af landsholdssejlernes ernæring, som bygger oven på en succesfuld 

udvikling af landsholdssejlernes fysiske kapacitet i perioden 2013-2015. DS har i de seneste 

år haft stor fokus på at efter- og videreuddanne den sportslige stab.   

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter: Dansk Sejlunion har 2016 i 

høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. Dansk Sejlunion har herunder haft stor fokus på 

at optimere rammerne omkring atleterne både i Kraftcenter Øst og Vest. Der er således i 

oktober 2016 taget de første spadestik til Aarhus Internationale Sejlsportscenter, som 

forventes ibrugtaget i februar 2018.  

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling: Dansk Sejlunion har i de senere år 

implementeret ATK. Der er i 2016 udviklet en ny sammenhængende talentstrategi for 

perioden 2017 – 2020, som bla. inddrager Elitekommunerne i samarbejdet om at styrke de 

lokale talentmiljøer i dansk sejlsport.  
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6. Forbundets kommentarer 

Vi kan fuldt ud tilslutte os vurdering, sportslige mål, udviklingsmål og indstilling. Vi er stolte af 

igen at blive indstillet som verdensklasseforbund.  
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Dansk Svømmeunion (SVØM) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes n 

SVØM, at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som Verdensklasseforbund 

• Elitesamarbejdet omhandler langbane og kortbane svømning  

 

- Masterplan 

 

• Samarbejdet forankres i en fireårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

 

• Det indstilles at SVØM bevilges for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017: 7.072.467 kr. til 

første år af den fireårige samarbejdsaftale, heraf 1.102.027 kr. til talentarbejde  

 

• SVØM modtager ud over den bevilgede, støtte 350.000 kr. til facilitetsleje på Bellahøj 

Svømmestadion  

 

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

- Ansøgt støttebeløb Kr. 7.072.467 

 

- Målbeskrivelser for 2017: 

  

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

VM langbane: Målsætning: 2 medaljer i olympiske discipliner i 6 finaler  

Acceptabelt: 1 medalje i olympisk disciplin i 4 finaler  

EM kortbane: Målsætning: 10 medaljer i 15 finaler 

Acceptabelt: 6 medaljer i 10 finaler   

 

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

kort og lang sigt 

 Styrke strukturen for forbundets talent og elitearbejde, via udvikling af ny 

landsholdsstruktur og videreudvikling af miljøet på det nationale træningscenter. 

 Videreudvikle de eksisterende klubbaserede talent- og elitemiljøer, via indgåelse af 

partnerskabsaftaler med danske klubber 

 Styrke atleternes og deres forældres generelle sportslige uddannelse, herunder 

antidoping, mediehåndtering, samt indhold i Team Danmarks basalkurser  

 Højne kompetenceniveauet hos danske svømmetrænere  
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3. Atlet-indplaceringer 

 

Verdensklasse-atleter: 

Pernille Blume 

Jeanette Ottesen 

Rikke Møller Pedersen 

Mie Ø. Nielsen 

Lotte Friis 

Viktor B. Bromer  

 

Elite-atleter: 17 

 

Bruttogruppe-atleter: 35 (Great Danes & Juniorlandsholdet).  

 

4. Økonomi 

 SVØMs samlede omsætninger forventes at være kr. 66.563.000 (inkl. kr. 25.397.000 til 

Trygfonden Kystlivredning)  

 Forbundet har pr. 31.12.2015 en positiv egenkapital på kr. 2.807.102  

 Det fælles elitebudget for 2017 er på kr. 10.719.407 

 SVØMs andel af det fælles elitebudget udgør kr. 3.646.940 (34%) og Team Danmarks andel 

udgør kr. 7.072.467 (66%) 

 Af det fælles elitebudget udgør kr. 1.692.100 til talentudvikling 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016 

 Målopfyldelse i forhold til sportslige resultatmål. 

o SVØM har i 2016, med 2 medaljer i 8 finaler til OL, opfyldt deres sportslige 

resultatmål  

 

 Målopfyldelse i forhold til opnå bedre sportslige resultater 

o SVØM har i 2016 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager 

til at målsætningerne er opfyldt, skyldes en koordineret indsats mellem den 

sportslige ledelse og Team Danmarks eksperter. Desuden er det lykkedes at udvikle 

en ny organisation i den sportslige ledelse som træder i kraft 1. januar  

 

 Målopfyldelse i forhold til bedre rammer og vilkår for atleter 

o SVØM har i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. Årsagen til denne grad 

af opfyldelse er, at det er lykkedes at optimere på træningsfaciliteterne på Bellahøj 

svømmestadion, men enkelte elementer af målsætningen er udskudt til senere  

 

 Målopfyldelse i forhold til styrket talentudvikling 

o SVØM har i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. Årsagen til denne grad af 

målopfyldelse skyldes en struktureret indsats for at udvikle en ny struktur for 

talentudviklingen, landsholdsaktiviteter og mesterskaber i SVØM. Desuden er der 

udviklet en ny strategi for elitekommunesamarbejdet    
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6. Forbundets kommentarer 

Dansk Svømmeunion har i perioden 2013-2016 i særlig grad bidraget til succes i Team Danmark 

gennem et historisk højt resultatniveau.  

Med 26 medaljer ved OL, VM på langbane (50m) og EM på langbane, herunder de bedste OL-

resultater i 68 år, samt 46 placeringer i top 8 ud over de 26 medaljer, har Dansk Svømmesport 

opnået høj international anerkendelse som en lille svømmenation i en stor verdensomspændende 

sportsgren. I tillæg hertil har de danske svømmere præsteret en række medaljer og finalepladser ved 

VM på kortbane (25m) og EM på kortbane 

 

Dansk Svømmeunions oprindelige budgetudkast for 2017 byggede på en ansøgning til Team 

Danmark på kr. 7.550.000.  

Centralt heri har været ønsket om at bygge videre på Dansk Svømmesports succesfulde elementer 

fra perioden 2013-2016, samt at styrke fokus på blandet andet overgangen fra talent til 

verdensklasseatlet, fastholdelse og karriereforlængelse af atleter med (fortsat) potentiale til 

verdensklasseresultater, samt øge fokus på viden og ekspertise i træningen af de bedste atleter - bl.a. 

gennem kompetenceudvikling af trænere.  

Flere af disse initiativer vil nu foreløbigt blive udskudt på ubestemt tid. 

 

Vi er fuldt ud opmærksomme på de økonomiske problemstillinger, der er omkring finansiering af 

elitesport i Danmark. Både generelt og ikke mindst i sportsgrene med begrænsede kommercielle 

muligheder. Og den udvikling bekymre os i forhold til såvel vores eget som øvrige forbunds 

elitearbejde. Finansieringen er efter vores opfattelse den helt centrale udfordring for den fremtidige 

i resultatskabelse samt for opnåelse af de ambitiøse målsætninger som er indeholdt i Støttekoncept 

2017-2020 i øvrigt. 

 

Vi håber derfor, at det med succes vil lykkedes for Team Danmark at nå målsætningen i 

støttekonceptet om at implementere en strategi for øge finansieringen af dansk elitesport. Vi indgår 

gerne i konstruktive drøftelser i relation hertil, i det omfang der vil være behov for vores 

inddragelse.  
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