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Bestyrelsesrapport for perioden 8. oktober – 19. november 2015  
 

 Aktiviteter Mål fra støttekoncept 2013-2016 samt  

Rammeaftale med Kulturministeriet 

Sportslige resultater 

 

De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som place-

ringspoint. Der medregnes alene resultater blandt TD-støttede atleter. 

 

Placeringspoint er beregnet på baggrund af Team Danmark støttede atleter, der 

har placeret sig fra 1.-8.-plads til VM eller OL i olympiske discipliner. De år, 

hvor der både afholdes VM og OL i en given disciplin tildeles den pågældende 

disciplin alene placeringspoint ved OL. 

 

Antallet af medaljer i ikke OL-discipliner inkluderer samtlige medaljer opnået 

til VM og EM i discipliner, der ikke finder sted til OL. Derudover opgøres antal-

let af EM-medaljer i olympiske discipliner. Der er vedlagt en oversigt over 

vundne medaljer i 2014, samt top 8 placeringer i OL-disciplinerne. Du kan end-

videre følge resultatudviklingen dag for dag på www.teamdanmark.dk 

 

I 2015 er der pr. 19. november 2015 opnået:  

 107 placeringspoint i olympiske discipliner 

 10 VM medaljer i olympiske discipliner 

 9 EM medaljer i olympiske discipliner 

 18 VM medaljer i ikke-olympiske discipliner 

 10 EM medaljer i ikke-olympiske discipliner 

 

I 2011 blev der til sammenligning opnået (status pr. 19. november 2015 er angi-

vet i parentes): 

 111 placeringspoint i olympiske discipliner (82) 

 5 VM medaljer i olympiske discipliner (4)  

 4 EM medaljer i olympiske discipliner (2) 

 17 VM medaljer i ikke-olympiske discipliner 

 39 EM medaljer i ikke-olympiske discipliner 

Team Danmark støttede forbund skal 

opnå bedre sportslige resultater ved EM, 

VM og OL, samtidigt skal Danmark som 

minimum fastholde sin position på nati-

onsranglister 
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Sportslige begiven-

heder 

 

 Lone Hansen, Hanne Pedersen og Magnus Wonsyld har den 14. oktober væ-

ret til EM i parabordtennis i Vejle. 

 Hanne Pedersen har den 22. oktober overværet EM kval. kamp Kvinde A 

fodbold mod Moldova i Viborg. 

 Lone Hansen har den 31. oktober holdt oplæg om udviklingstendenser i In-

ternational eliteidræt på Inspirationsseminar om fremtidig elitestrategi i 

Dansk Svømmeunion. Charlotte Falkentoft deltog ved samme. 

 Lone Hansen var den 17. november til play off kampen Danmark-Sverige i 

Parken.  

 Lone Hansen deltog den 20. november ved åbningen af Curling EM i Es-

bjerg 

 

 

Forsknings- og  

udviklingsprojekter, 

herunder teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der er igangsat 11 forsknings- og udviklingsprojekter i perioden fra 1. januar 

2013 og indtil dags dato.  

 

 

 

 

 

Der skal iværksættes mindst 10 forsk-

nings- eller udviklingsprojekter i løbet af 

perioden 2013-2016. 

 

De involverede forbund oplever, at 

forsknings- og udviklingsprojekterne har 

bidraget med viden, der har haft positiv 

effekt på den sportslige udvikling og den 

generelle kompetenceudvikling i forbun-

det. 

 

I 2013 - 2016 arbejder udvalgte forbund 

– herunder Verdensklasseforbund - med 

teknologi, der analyserer relevante præ-

stationsfaktorer i træning og konkurren-

ce. 

 

I 2014 er der etableret mindst ét teknolo-

giudviklingsprojekt mellem Team Dan-

mark, forbund og relevante eksterne 

partnere. 
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Sociale og sam-

fundsmæssige fakto-

rer (job- og uddan-

nelsesområde) 

 Magnus Wonsyld har den 15. oktober holdt oplæg for Dansk Sejlunions 

ungdoms- og seniorlandshold. 

 Magnus Wonsyld har den 1. november holdt oplæg i forbindelse Dannmarks 

Cykle Unions kvindeprojekt. 

 Team Danmark har den 4. november afholdt et nordisk Adecco/NOC net-

værksmøde i København. 

 Antallet af ungdomsuddannelsespartnere er udvidet fra 10 til 24 i perioden 

2016 og 2017. Uddannelsespartnerne omfatter nu også handelsgymnasier, 

tekniske gymnasier og erhvervsskoler. Uddannelsespartnermodellen under-

støtter således i højere grad samfundets samlede tilbud inden for ungdoms-

uddannelserne. 

Tilfredsheden med tilbuddene på job og 

uddannelsesområdet skal være stigende i 

perioden 2013-2016 blandt atleterne. 

 

De bedste atleter skal i 2016 opleve, at 

de har et økonomisk råderum, der sikrer 

fokus på sportskarrieren. 

 

Der er i 2014 etableret vejledningsord-

ninger på minimum to universiteter og 

minimum to professionshøjskoler ud 

over de ordninger, der er etableret i 

2012. 

Samarbejde med 

Elitekommunerne 
 Jens Meibom har den. 21. oktober deltaget i eliterådsmøde i Svendborg 

kommune.  

 Jesper Starcke har den. 26. oktober deltaget i eliterådsmøde i Herning kom-

mune. 

 Magnus Wonsyld har den 27. oktober deltaget i eliterådsmøde i Viborg 

Kommune. 

 Hanne Pedersen har den 4. november deltaget i eliterådsmøde i Horsens 

Kommune. 

 Lone Hansen og Knud Skadborg har 9. november 2015 deltaget i møde med 

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen i Københavns Kommu-

ne om forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Køben-

havns Kommune. 

 Team Danmark har 18. november 2015 afholdt idrætspolitisk konference på 

Axelborg i København. Blandt de 146 deltagere var bla. Kulturminister Ber-

tel Haarder, borgmestre fra seks elitekommuner, repræsentanter for uddan-

nelsesinstitutioner og en lang række specialforbund. 

 Team Danmarks har den 19. november afholdt netværksmøde med eliteko-

ordinatorerne fra Elitekommunerne. Der var i alt 33 deltagere med repræsen-

tanter for alle Elitekommuner. Mødet blev indledt med deltagelse i morgen-

træningen for idrætsskolen i Sparta Atletik og oplæg om Nørre Fælled Skole 
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ved skoleleder Morten Østergaard. DBU deltog ved elitechef Kim Hallberg 

og konsulent for pige- og kvindefodbold Steen Klingenberg.  

 Ny 4-årig samarbejdsaftale er genforhandlet mellem Horsens Kommune og 

Team Danmark. Horsens Kulturudvalg har tiltrådt indstillingen, som behand-

les endeligt i Horsens Byråd den 4. december 2015. Aftalen underskrives af 

direktør Lone Hansen og borgmester i Horsens kommune, Peter Sørensen, 

den 5. januar 2016 i forbindelse med en event i Horsens Sejlklub. Aftalen er 

vedlagt. 

 Ny 4-årig samarbejdsaftale er genforhandlet mellem Kolding Kommune og 

Team Danmark. Kolding Børne og Uddannelsesafdeling har tiltrådt indstil-

lingen, som behandles endeligt i Kolding Byråd den 30. november 2015. Af-

talen underskrives af direktør Lone Hansen og borgmester i Kolding kom-

mune, Jørn Pedersen, den 15. december 2015 i forbindelse med en kvartfina-

le i VM håndbold for kvinder i Koldinghallerne. Aftalen er vedlagt. 

Forbedret talentud-

vikling 
 ATK Sportsdans er udkommet. 

 Der blev afholdt workshops for atleter i Team Danmarks talentprogram den 

6. og 8. oktober 2015 med emnet ´Fysisk træning og træningsplanlægning i 

forbindelse med skader´. 

 Andet styregruppemøde har været afholdt vedrørende udviklingen af den 

kommende udgivelse om aldersrelateret træning - ATK 2.0. 

 Team Danmark har d. 18. oktober afviklet pilotprojekt vedr. ”Værdispil” i 

Helsingør kommune. 

 

 

 

I 2013 skal Team Danmark i samarbejde 

med relevante partnere have udarbejdet 

et værdisæt for talentudvikling i dansk 

idræt. 

 

Verdensklasseforbund og Internationale 

eliteforbund skal i 2014 have en talent-

udviklingsstrategi, hvor det overordnede 

værdisæt er indarbejdet. 

 

I 2016 skal mindst 50 % af talenterne fra 

programmet være Verdensklasseatleter 

eller Eliteatleter. 

 

Faciliteter  Knud Skadborg og Lone Hansen har i samarbejde med DIF og arkitektfirma-

et Juul og Frost holdt fællesmøde for specialforbundene som et led i for-

projektet vedrørende Nationalt Elitesportscenter. Der var i alt 54 deltagere – 

herunder repræsentanter for 32 specialforbund. 

 Der er i regi af for-projektet vedrørende Nationalt Elitesportscenter afholdt 

Tilfredsheden med adgangen til og kvali-

teten af træningsfaciliteterne skal stige i 

gennem perioden i de sportsgrene, hvor 

Team Danmark foretager en prioriteret 

indsats. 
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fokusgruppe-møder med de involverede specialforbund. 32 specialforbund 

har indgået i syv forskellige grupper. Konsulenterne udformer som en del af 

processen specifikke kortlægningsark for hvert specialforbund.  

 

 

I 2016 har Team Danmark realiseret vi-

sionen om et nationalt elitesportscenter. 

Ekspertområder  Fysioterapeut Connie Linnebjerg, fysisk træner Line Hovgaard og Jarl Pors 

Jacobsen har den 8. oktober 2015 afholdt Workshop for Team Danmark Ta-

lent program. 

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har i perioden 9. - 10. oktober 2015, delta-

get i ”The Young athlete conference” UK.  

 Præstationsanalytiker Andreas Top Adler har i perioden 10. – 17. oktober 

ydet ekspertbistand til Danmarks Cykle Union ved EM i banecykling i Gren-

chen, Schweiz. 

 Sportspsykologisk konsulenter Carsten Hvid Larsen og Jakob Hansen har 

den 12. – 13. oktober undervist på Danmark Idrætsforbunds coaching ud-

dannelse. 

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 13. - 18. oktober 

2015 ydet badmintonspillerne ekspertbistand ved Denmark Open i Odense.  

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg og fysisk træner Jarl Pors Jakobsen og 

sportspsykologisk konsulent Kristoffer Henriksen har i perioden 16. - 17. ok-

tober 2015 ydet ekspertbistand ved Dansk Sejlunions træningslejr, Oure.  

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 19. - 25. oktober 

2015 ydet ekspertbistand for Badminton Danmark ved French Open.  

 Fysioterapeut Marlene Søby Vestergaard har i perioden 7. -  23. november 

2015 ydet ekspertbistand til Badminton Danmark, Hong Kong, Kina. 

 Fysioterapeut Gitte Karlshøj har i perioden 9. - 15. november 2015 ydet ek-

spertbistand ved Bueskydning Danmarks træningslejr i Korea.  

 Fysioterapeut Martin Baun har i perioden 13. - 23. november 2015 ydet ek-

spertbistand til Dansk Sejlunion, VM 49’er, Argentina. 

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har i perioden 17. - 27. november 2015 

ydet ekspertbistand til Dansk Sejlunion ved VM Laserradial, Oman. 

 

Tilfredsheden med adgangen til og kvali-

teten af ekspertydelserne blandt elite- og 

verdensklasseatleter skal være højere i 

2016 end i 2013. 

 

Team Danmarks eksperter skal være 

mere til stede ved træning og konkurren-

cer i verdensklasseforbund sammenlig-

net med perioden 2009-2012. 

 

 

Alle landstrænere og sportschefer i Ver-

densklasseforbund og International elite-

forbund har senest i 2014 en personlig 

udviklingsplan. 

 

Der skal i 2016 være en høj grad af til-

fredshed hos landstrænere, sportschefer 

og talentansvarlige med de tematiske 

studieture og nye fora. 
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Kommunikation, 

dokumentation og 

analyser 

 

 Team Danmark har siden 15. juli 2013 suppleret de eksisterende kommuni-

kationskanaler med at bruge Facebook til forskellige målgrupper. Der er i 

øjeblikket 577 af de Team Danmark støttede atleter i den lukkede gruppe 

samt 14.545 følgere på Team Danmarks side. 

 Team Danmark producerede 6 pressemeddelelser/nyheder i perioden fra den 

7. oktober – 18. november 2015.  

 Infomedia registrerede 428 presseklip om ”Team Danmark” fra den 7. okto-

ber – 18. november 2015, herunder 3 tv-indslag. 

 Periodens største enkeltstående historier var: 

 Olympisk optimisme bobler i Team Danmark (JP 27. oktober) – om an-

tallet af top-8 placeringer. 

 Første OL-atlet udtaget (Div nationale og regionale medier 2. nov.) – om 

udtagelsen af Mark O. Madsen. 

 DBU lader klubber afgøre OL-deltagelse (Div nationale og regionale 

medier 4. nov.) – om udtagelsen af OL-holdet i fodbold. 

 Den fælles OL-kommunikationsgruppe med DIF arbejder videre med afsæt i 

den fastlagte kommunikationsstrategi. Der har siden sidste bestyrelsesmøde 

været afholdt møde med blandt andet TV2, DR og Dansk Supermarked om 

aktiveringsstrategi og samspil frem mod OL. 

 Der er i øjeblikket 40.106 der følger OL-forberedelserne via ”Danmark til 

OL” på Facebook.  

 

Åbenhed  Der er 28 disciplinanalyser på de Team Danmark støttede forbund, som i 

øjeblikket ligger på www.teamdanmark.dk. 

 

 

Administration  Teamleder Jens Meibom har d. 5.-6. oktober 2015 afholdt foredrag for Fin-

lands olympiske komité i Kuone, Finland. 

 Lone Hansen har den 12. oktober holdt møde med Bente Skovgaard, Kul-

turministeriet. 

 Lone Hansen og Per Boldt Jørgensen deltog den 20. oktober i Finn Mikkel-

sens bisættelse. 

 Lone Hansen, Magnus Wonsyld og Knud Skadborg deltog den 29. oktober i 

møde vedrørende ”I believe in You” (crowdfunding). 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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 Ledergruppen har afholdt heldagsmøde den 3. november med deltagelse fra 

konsulentfirmaet LEAD. 

 Lone Hansen har den 4. november holdt møde med Jens Bangsbo, KU ved-

rørende forskningsoplæg. 

 Lone Hansen har den 4. og 11. november holdt møder med DIF vedrørende 

”Bekendtgørelse om udnyttelse af TV-rettigheder til begivenheder af væsent-

lig samfundsmæssig interesse”. 

 Lone Hansen har den 5. november holdt møde med Peter Krustrup m.fl. fra 

KU vedr. projekt Fit first, 11-for-Health mv. 

 Lone Hansen har den 7. november deltaget ved DGI’s årsmøde 

 Lone Hansen og Knud Skadborg var den 9. november til møde med Kultur-

borgmester Carl Christian Ebbesen på Københavns Rådhus vedr. samar-

bejdsaftale. 

 Lone Hansen var den 12. november til møde med sektion for Idræt, Aarhus 

Universitet angående forskningssamarbejde. 

 Lone Hansen var den 12. november til møde med Active Institute, Århus.  

 Lone Hansen var den 16. november til møde med borgmester Joy Mogensen, 

Roskilde Kommune og FDM. 

 Sportskonsulenterne og Lone Hansen har den 18. november afholdt Idræts-

politisk konference i København om talentarbejde i elitekommuner. 

 Lone Hansen og Camilla Mynster deltager den 26. november ved det stiften-

de møde for Fonden Danmarks rostadion, Bagsværd Sø, i Gladsaxe. 

Bestyrelsesmedlem-

mernes møde- og 

aktivitetsdeltagelse 

Siden sidste bestyrelsesrapport har bestyrelsesmedlemmerne rapporteret, at de 

har deltaget i følgende møder og aktiviteter: 

 Else Trangbæk har den 13. november deltaget i konferencen Mega Sports 

Events & Human Rights på Christiansborg. 

 Ulrik Wilbek har den 17. november indviet nyt testcenter på Viborg Kate-

dralskole til brug for eliteidrætten og herunder elitekommuneklasserne i Vi-

borg. 

 Frank Jensen og Britta Riis deltog den 18. november i Team Danmarks 

Idrætspolitisk konference om talentarbejde i Elitekommunerne. 

 

 


