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1. Opgave 
Bestyrelsen skal drøfte udkast til procesplan for udvikling af støttekoncept 2021–2024. 

 

2. Baggrund 
Team Danmarks formål og opgaver er fastlagt gennem ”Lov om eliteidræt” (26. april 2004). Af 

bemærkninger til Eliteidrætsloven fremgår det bl.a. ”… at udviklingen inden for den internatio-

nale eliteidræt nødvendiggør en stadig specialisering og professionalisering af hele eliteidræts-

systemet. For at dansk eliteidræt fortsat kan opnå succes, er det derfor essentielt at fokusere og 

prioritere indsatsområderne og ressourcefordelingen. Den overordnede planlægning indebærer 

således en prioritering af idrætsgrene, udøvere, indsatsområder m.m. I den forbindelse vil det 

være nærliggende at koncentrere indsatsen om de idrætsgrene, hvor der i Danmark er tradition 

for et højt internationalt niveau eller en særlig historisk tradition, og om idrætsgrene, hvor der 

kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentudviklingsarbejde med henblik på at opnå højt 

internationalt niveau. I den nuværende situation danner Team Danmarks støttekoncept grundla-

get for denne prioritering. Den fremtidige opgave bliver at bygge videre på dette koncept og 

over tid udvikle indsatsen på eliteidrætsområdet – og samtidigt sikre gennemsigtighed i beslut-

ningsprocesserne, således at specialforbundene og de enkelte udøvere målrettet kan arbejde i 

samspil med de vedtagne støttebetingelser”.  

 

Derudover fremhæves det at ”… Team Danmark har ikke mindst bevist sin store styrke ved at 

kunne samle, koordinere og gennemføre en overordnet planlægning af eliteidrætten på tværs af 

idrætsgrene. Den synergi og kompetence, der er opbygget i kraft af Team Danmark, skal til sta-

dighed udvikles og udbygges. Team Danmark skal derfor fortsat udvikle og implementere det 

støttekoncept og den disciplinanalyse, der ligger til grund for den nuværende støtte til special-

forbundene. Konceptet er tillige et afgørende værktøj, som grundlag for prioriteringen af støtten 

til de forskellige idrætsgrene”.  

 

Som det fremgår af ovenstående er Team Danmarks støttekoncept den konkrete operationalise-

ring af de forpligtigelser og opgaver, som er beskrevet i ”Lov om eliteidræt”. Støttekonceptet, 

der er gældende for en 4-årig periode (pt. 2017 – 2021), beskriver Team Danmarks strategiske  
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afsæt, overordnet målsætning, indsatsområder og støttekategorier, samt de støtteområder, som 

Team Danmark stiller til rådighed for specialforbundene og landets bedste atleter og hold.  

 

Team Danmark har i forhold til de seneste støttekoncepter anvendt en disciplinanalyse til at af-

dække en disciplins støtteberettigelse. Disciplinanalysen består af en række faktuelle og vurde-

ringsmæssige data om disciplinen, både nationalt og internationalt. Analysen, som består af 8 

faktorer, indeholder en samlet konklusion med vurdering af disciplinens støtteberettigelse, ud-

viklingsperspektiver og indplacering i forhold til Team Danmarks støttekoncept. På den måde er 

disciplinanalysen et fælles analyseredskab til at bedømme den enkelte disciplins resultatperspek-

tiv og udviklingspotentiale over en 2 til 4-årig periode. Såvel analysen som den sportsfaglige 

vurdering og konklusion er offentligt tilgængelig på www.teamdanmark.dk 

  

Udarbejdelsen af ”Team Danmarks støttekoncept 2017-2021” tog afsæt i drøftelser med og in-

put fra bestyrelsen, medarbejdere, DIF, forbund, Aktiv komiteen og Elitekommunerne.  

 

Siden 2013 har Team Danmark gennemført årlige brugerundersøgelser blandt de primære inte-

ressenter. De årlige brugerundersøgelser blev aktivt inddraget og skabte derved en del af grund-

laget for beskrivelsen af i første omgang ”Hovedlinjer i støttekoncept 2017-2021”. 

 

Efterfølgende besluttede bestyrelsen ”Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2017-2021” 

og en skriftlig høringsfase blev gennemført, således alle specialforbund under Danmarks Idræts-

Forbund, øvrige interessenter og DIF kunne kommentere de overordnede prioriteringer.  

 

På baggrund af ovenstående elementer samt indstillinger og anbefalinger fra en intern admini-

strativ arbejdsgruppe vedtog Team Danmarks bestyrelse den endelige udgave af ”Team Dan-

marks støttekoncept 2017-2021” (maj 2016), der trådte i kraft pr. 1. januar 2017.  

 

På baggrund af ovenstående og på baggrund af erfaringer fra udarbejdelse af ”Team Danmarks 

støttekoncept 2017-2021”, foreslår administrationen en proces for udvikling af støttekoncept 

2021 – 2024 (jf. bilag) 

 

3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender udkastet til procesplan for udvikling af Team 

Danmarks støttekoncept 2021 – 2024 

 

4. Økonomiske konsekvenser 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 

 

5. Bilag 
”Procesplan for støttekoncept 2021 – 2024” 

 


