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1. Indstilling 

- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

 På baggrund af disciplinanalysen er DSU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 

Støttekoncept 2017-2020  

 Samarbejdet forankres i en toårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

 2018/19 er første år i den toårige periode for DSU 

 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

 Det indstilles, at DSU bevilges kr. 616.375,- for perioden 01.07.2018 – 30.06.2019 til det 

fælles elitebudget 

 

2. Sidste periodes støtte 

 DSU modtog i perioden 01.07.2017-28.02.2018 ekstraordinær støtte på kr. 250.000,- til 

optimering af OL-forberedelserne 

. 

3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2018/19 

- Målbeskrivelser for 2018: 

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

div  

o VM 2019 – Målsætning: 1 x Top 6 – Acceptabelt: 1 x Top 12 

 

 De vigtigste udviklingsmål i 2018/19 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  

o Etablering af fast landsholdsbase i Inzell i Tyskland  

o Taktisk præstationsoptimering gennem konkurrenceanalyse 

o Videnssamarbejde med DCU’s banelandshold med fokus på træningsmetoder og taktik 

o Præstationsoptimering gennem fysisk træning og test 

 

Både resultat- og udviklingsmål samt den økonomiske ramme afspejler, at 2018/19 er en sportslig 

’mellemsæson’, hvorefter satsningen på alle planer intensiveres frem mod OL 2022.  

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasseatleter: Viktor Hald Thorup og Elena Møller Rigas 

Eliteatleter: Stefan Due Schmidt 

Bruttogruppeatleter: 2 

 

5. Økonomi 

 Omsætning i DSU (2016): kr. 2.677.000,- 

 DSU’s egenkapital (2016): kr. 1.900.000,- 
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 Det fælles elitebudget for 2018/19 er på i alt kr. 1.213.875,- 

 DSU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 597.500,- (49%) og Team Danmarks andel 

udgør kr. 616.375,- (51%) 

 Ca. 22% af DSU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 

Evaluering/status af mål i forbindelse med den ekstraordinære støtte 2017/18:   

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

 Viktor Hald Thorup har med en 5. plads til OL opfyldt resultatmålet 

 Elena Møller Rigas har med en 17. plads til OL ikke opfyldt det acceptable resultatmål. 

-Andre sportslige præstationer i 2017/19 

 Elena Møller Rigas har præsteret en 2. og 5. plads i World Cup konkurrencer 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017/18. 

 DSU har i særlig grad lykkedes med:  

o Styrkelse af det sportslige setup gennem fuldtidsansættelse af en landstræner  

o Forbedrede rammevilkår for Viktor Thorup og Elena Rigas Møller gennem direkte 

økonomisk atletstøtte 

 

6. Forbundets kommentarer 

Vi har behandlet den i vores bestyrelse og har ingen kommentarer. Vi ser frem til samarbejdet. 

 

 


