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1. Opgave 

Bestyrelsen skal orienteres om status for 2. fase om forprojektet for etablering af et Nationalt Elite-

sportscenter. 

 

2. Orientering 

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund igangsatte på det fælles bestyrelsesmøde 29. marts 2016 

2. fase af forprojektet om at udvikle et Nationalt Elitesportscenter. Der nedsattes herefter en arbejds-

gruppe med deltagelse af repræsentanter fra Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Aktivko-

mitéen. Arbejdsgruppen skal jf. kommissoriet beskrive, hvordan NEC vil kunne etableres i praksis, 

samt udvikle en strategi for nationale specialtræningsfaciliteter i samspil med NEC. 

 

Arbejdsgruppen har tilknyttet eksterne konsulenter fra Implement Consulting Group.  Arbejdsgrup-

pen er i praksis først kommet godt i gang med processen i efteråret 2016, det skyldes bla. Personale-

sammenfald ift. forberedelsen og deltagelsen ved OL i Rio.  

 

Arbejdet forløber i to tæt integrerede spor.  

 

I det ene spor er der fokus på at vurdere mulighederne for at udvikle samarbejde omkring et Nationalt 

Elitesportscenter både i København og regionalt (Aarhus, Aalborg og Odense). Dette foregår i sam-

arbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner og kommuner. Der er i den forbindelse afviklet 

workshops i København 8. november 2016 og Aarhus 25. november 2016, og der er planlagt en 

workshop i Aalborg 15. december 2016. I Odense er der endnu ikke blevet aftalt en workshop. Både 

i København og Aarhus var der stor opbakning til at gå videre med samarbejdet om at udvikle NEC.  

 

I det andet spor foregår der pt. et arbejde med at analysere de idrætsspecifikke behov for specialtræ-

ningsfaciliteter og behovet for tilknyttede udviklings-, innovations- og servicefaciliteter, herunder en 

vurdering af graden af samspil med NEC. Dette sker med inddragelse af specialforbundene. Når dette 

analysearbejde er afsluttet, vil der skulle foretages en samlet vurdering og prioritering af behov, som 

herefter vil kunne munde ud i en samlet strategi for specialtræningsfaciliteter. 

 

Det er planen at de to spor i den kommende tid integreres i en fælles analyse- og skriveproces.  
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Det er målet, at arbejdsgruppen vil kunne afrapportere 15. februar 2017.  
 

3. Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

5. Bilag 

Ingen 


