
Bestyrelsesmøde den 2. december 2015    

Konsulent: Jesper Starcke 

Danmarks Brydeforbund (DB) 

01. januar 2016 – 31. december 2016 

____________________________________________________________________ 
 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Danmarks Brydeforbund (DB) har i 2015 delvist opfyldt det sportslige resultatmål. Den 

primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2015 er en flot 

sølvmedalje til VM, mens to øvrige brydere ikke opnåede resultater som var placeret inden 

for de acceptable mål. Den ene deltog ikke ved VM grundet en skade.  

 

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

OL/fastholde nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

• DB har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager til at 

målsætninger- bl.a. i forhold til forbedrede ekspertydelser for de bedste atleter - er opfyldt i 

høj grad skyldes et tæt og koordineret samarbejde mellem den enkelte bryder, landstræneren 

og Team Danmarks eksperter inden for sportsfysiologi, sportspsykologi og sportsmedicin 

omkring træning- og præstationsoptimering.  

 

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

både i træning, konkurrence og hverdag. 

• DB har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager til at 

målsætninger er opfyldt i høj grad både i forhold til at optimere de daglige 

træningsfaciliteter og at forbedre de økonomiske og uddannelsesmæssige forhold skyldes, at 

det er lykkedes at højne kvaliteten af den daglige træning via kompetent sparing både i 

Danmark og i udlandet og ved at have forbedret de økonomiske og uddannelsesmæssige 

forhold for Mark O. Madsen og de øvrige brydere.   

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

• DB har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. Dette skyldes at forbundet har 

fortsat implementeringen af det aldersrelaterede træningskoncept, bl.a. med integrering i den 

nationale konkurrencestruktur og har etableret en udviklingstrup for atleter og trænere.  

 

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er brydning (Græsk/Romersk – herrer) 

indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. Samarbejdet 

forankres i en et-årig projektaftale (2016). 

 

Det indstilles at Danmarks brydeforbund for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 bevilges 

812.000 kr., heraf 0 kr. til talentudvikling.  
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3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

DB har ansøgt om 812.000 kr. i samlet økonomisk i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016. I 

2015 udgjorde støtten til Dansk brydeforbund 800.000 kr., heraf 0 kr. til talentudvikling.  

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål:  

Mark O. Madsen – OL – Målsætning: medalje – Acceptabelt: Top 6.  

Landsholdet – OL Kvalifikation – Målsætning: 1 kvalifikation til OL.  

Landsholdet – EM – Målsætning: 1 medalje + 1 top 8. Acceptabelt: 1 top 8 + 1 top 10. 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater: 

 Kvalitetssikring af brydernes fysiske og mentale træning i samarbejde med Team Danmarks 

eksperter.  

 Styrke Mark O. Madsens fysiske fundament ved højdetræningslejr og sparring på højt 

internationalt niveau.  

 Identifikation og optimering af brugen af ergogene stoffer.  

 Højne det trænerfaglige niveau hos landstræner og assisterende landstræner ved fortsat 

deltagelse ved internationale trænerkurser.  

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag: 

 Økonomisk støtte til Mark O. Madsen, så han har forudsætning for en hverdag med balance 

i brydekarriere, uddannelse og familieliv.  

 Øget ressourcer til træner og sparingspartnere i det daglige træningsmiljø.   

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen: 

 Højne kvaliteten af træningen og kompetenceniveauet hos trænere via fortsat 

implementering af ATK og trænerkurser i forbindelse med udviklingstrup aktiviteter. 

 Kvalitetssikring af træning og udviklingsplaner i samarbejde med nuværende klubber i 

elitekommunerne, samt minimum samarbejde med en ny elitekommune.  

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter  

1. Mark O. Madsen 

Elite-atleter  

3  

Team Danmark-atleter:  

10 (Team 2020). 

 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DB for 2016 forventes at være kr. 2.800.000. Forbundet har en positiv 

egenkapital på ca. kr. 690.000. 
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Det fælles elitebudget for 2016 er på i alt kr. 1.855.000. DB’s samlede elitebudget for 2016 er kr. 

2.120.000. DB’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 1.043.000 (56,23%) og Team Danmarks 

andel udgør kr. 812.000 (43,77%). Af det fælles elitebudget anvendes kr. 0 til talentudvikling.   

 

 

6. Forbundets kommentarer 

DB har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 

 

Sportschef Thor Hyllegaard, 12. november 2015 
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Danmarks Gymnastik Forbund – Trampolin (DGF) 

1. januar 2016 – 31. december 2016 
_______________________________________________________________________________ 

 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015: 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Danmarks Gymnastik Forbund har opfyldt de sportslige resultatmål  

 

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

• Danmarks Gymnastik Forbund har i 2015 opfyldt de opstillede målsætninger. Der er en 

professionel driftsorganisation, som arbejder målrettet med at udvikle rammerne for de 

bedste atleter samt for at skabe et bredere rekrutteringsgrundlag for den relativt spinkle 

trampolin-disciplin. 

 

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

både i træning, konkurrence og hverdag. 

• Danmarks Gymnastik Forbund har i 2015 opfyldt de opstillede målsætninger. De primære 

årsager hertil er, at der er etableret en kompetent driftsorganisation, som udfører et målrettet 

arbejde. Der foregår herunder et kompetent samarbejde med Team Danmarks eksperter om 

at optimere de bedste atleter. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

• Danmarks Gymnastik Forbund har i 2015 tilfredsstillende grad opfyldt de opstillede 

målsætninger. De primære årsager hertil er, at der arbejdes målrettet på at implementere 

ATK, udvikle kraftcentret i Haslev samt at udvikle trampolinsporten vest for Storebælt 

(Odense, Nordjylland).  

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er trampolin vurderet til at opfylde 

forudsætningerne for at blive indplaceret som projektstøttet forbund i Team Danmarks 

støttekoncept for 2013-2016.  

 

Samarbejdet er forankret i en etårig projektaftale på baggrund af en projektansøgning. 

 

Danmarks Gymnastik Forbund bevilges 700.000 kr. [400.000 kr.] for perioden 1. januar 2016 – 31. 

december 2016. Team Danmark støtter ikke talentudvikling i DGF. 

 

3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

Danmarks Gymnastik Forbund ansøger om 700.000 kr. i støtte som projektstøttet forbund i 

perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016. 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

 OL - kval. event april 2016: OL - kvalifikation  Acceptabelt: OL - kvalifikation 

 OL Rio - individuel herre/dame: 10. plads  Acceptabelt: 14. plads 

 EM 2016 – Individuel herrer: 10   Acceptabelt: 20. plads 

 EM 2016 - Individuel damer: 15. plads  Acceptabelt: 25. plads 
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 EM 2016 - Synkron - herrer: 6. plads  Acceptabelt: 10. plads 

 EM 2016 - Synkron - damer: 12. plads   Acceptabelt: 20. plads 

 EM 2016 - Hold - herrer: 8. plads  Acceptabelt: 12. plads 

 EM 2016 - Hold - damer: 8. plads  Acceptabelt: 12. plads 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden:  

 Forbedring af præstationsstabiliteten i samarbejde med Team Danmarks sportspsykologer.  

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag: 

 DGF vil skabe bedre sammenhæng mellem træning og uddannelse/job. 

 DGF vil skabe bedre træningsforhold og -faciliteter. 

 DGF vil arbejde for at der etableres faste opstillinger i ATK talent- og elitecertificerede 

klubber.  

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen: 

 DGF vil fortsat implementere ATK (jf. DGF's strategikatalog). 

 At færdiggøre processen frem mod et værdisæt for talentarbejde i GymDanmark. 

 DGF vil styrke talentudviklingen vest for Storebælt. 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Elite-atleter:    Daniel Præst og Maila Walmod  

Team Danmark-atleter:  8 

Team Danmark-talenter:  Martin Wagner Christensen og Benjamin Kjær 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i Danmarks Gymnastik Forbund forventes i 2016 at være på ca. 

11.896.000 kr.  DGF havde en positiv egenkapital på 2.025.127 kr. pr. 31. december 2014.   

Det fælles elitebudget (Danmarks Gymnastik Forbund og Team Danmark) for 2015 er på i alt 

1.590.000 kr. DGF’s andel af det fælles elitebudget udgør 890.000 (56 %) og Team Danmarks 

andel udgør 700.000 kr. (44 %) [400.000]. DGF anvender samlet ca. 300.000 kr. til talentudvikling 

i trampolin. 

 

6. Forbundets kommentarer 
GymDanmark er enig i den samlede evaluering af 2015, ligesom vi accepterer indstillingen som 

projektstøttet forbund og atlet-indplaceringerne. GymDanmark er tilfreds med tildelingen ud fra de 

2 forskellige scenarier (med OL kvalifikation og uden) og ser frem til at fortsætte det konstruktive 

samarbejde med Team Danmark omkring eliteoptimering for trampolinsporten i Danmark.  

 

 

Sportschef Henrik Bjørn Bertelsen, 18. november 2015 
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Dansk Atletik Forbund (DAF) 

1. januar 2016 – 31. december 2016 

____________________________________________________________________ 
 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Dansk Atletik Forbund (DAF) har i 2015 indfriet de sportslige resultatmål. Sara Slott 

Petersen opnåede således en 4. plads ved VM og Stina Troest en 15. plads, begge på 400 m 

hæk. Herudover skal det bemærkes, at Jessica Draskau blev nr. 9 ved Chicago Marathon. 

Disse tre atleter samt Andreas Bube og Anna Baumeister har samtidig klaret OL-krav. 

Endvidere har en række unge talenter fået deres internationale gennembrud på juniorniveau, 

hvor det er blevet til 6 medaljer ved EM for U20 og U23. Endelig har atletiklandsholdet 

kvalificeret sig til 1. division. 

 

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

OL/fastholde nuværende resultater på internationalt niveau 

 DAF har i 2015 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

opfyldelsesgraden skyldes tiltrædelsestidspunktet for den nye sportschef, Piotr Haczek, som 

ikke gjorde det muligt at implementere alle tiltag i god tid inden sommerens mesterskaber.  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen  

 DAF har i 2015 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. DAF har revideret deres 

uddannelsesstruktur, indført trænerlicensordning og relanceret kurser med udgangspunkt i 

AKT-materiale. Endvidere har DAF, uden for det fælles elitearbejde, tilført et årsværk til 

uddannelsesområdet i forhold til den fremadrettede indsats. Implementeringen af ATK er 

således påbegyndt og følges op i 2016.  

 

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er atletik indplaceret som Projektstøttet 

forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016. 

Samarbejdet forankres i en 1-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede projektplan.  

For perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 bevilges Dansk Atletik Forbund 2.100.000 kr., 

heraf 97.000 kr. til talentudvikling. 

 

 

3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

Dansk Atletik Forbund ansøger om 2.100.000 kr. i samlet økonomisk støtte som Projektstøttet 

forbund i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016. I 2015 udgjorde støtten til DAF 1.999.950 

kr. 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

EM – Målsætning: Én top-6 og yderligere 2 finaler Acceptabelt niveau: 2 finaler 

OL – Målsætning: Én finale og 1 top-16  Acceptabelt niveau: 1 finale 
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Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden:  

 Afholde individuelle ekspertgruppemøder med højt prioriterede atleter 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen:  

 Implementering af ATK gennem klubbernes deltagelse i den decentrale talentudvikling 

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 

Sara Slott Petersen 

Elite-atleter: 

Atleter i ”International top elite” – 7 atleter 

Team Danmark-atleter:  

”International ungdomselite” – 6 atleter og ”International top elite” – 5 atleter 

Team Danmark-talent: 

Kristoffer Hari 

 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DAF forventes i 2016 at være på ca. 25 mio. kr.  

Forbundet har en egenkapital på 406.000 kr.  

I 2015 var det fælles elitebudget (DAF og Team Danmark) på 4.035.475 kr. 

Det fælles elitebudget for 2016 er på i alt 4.617.000 kr. og DAF’s samlede elitebudget er på 

5.110.000 kr.  

DAF’s andel af det fælles elitebudget udgør 2.517.000 kr. (54,5 %) og Team Danmarks andel udgør 

2.100.000 kr. (45,5 %).  

Af det fælles elitebudget anvendes 214.000 kr. (5 %) på talentarbejdet.  

 

 

6. Forbundets kommentarer 

Dansk Atletik Forbund ser tilbage på en sæson med mange højdepunkter; ikke mindst indenfor 

elitearbejdet.  

 

Vi har kun én kommentar til indstillingen: Hvad angår målsætninger for at styrke talentudviklingen 

vil dette også ske via en række ny udviklede trænerkurser. 

 

Derudover intet at bemærke. 

 

Direktør Jakob Larsen, 18. november 2015 
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Dansk Automobil Sports Union (DASU) 

1. januar 2016 – 31. december 2016 

____________________________________________________________________ 
 

 

1. Evaluering af 2014 2015 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DASU har i 2015 i tilfredsstillende grad opfyldt de sportslige resultatmål. Nicklas Nielsen 

vandt VM bronze i karting. Michael Christensen vandt tre afdelinger af det uofficielle VM 

for GT langdistanceracing (WEC), Det lykkedes ikke Kevin Magnussen at opnå en plads i 

Formel 1 i 2015, og Tom Kristensen valgte at stoppe karrieren. Der er mange lovende 

internationale resultater blandt talenterne, herunder EM-guld i junior-karting ved Christian 

Lundgaard. 

 

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

OL/fastholde nuværende resultater på internationalt niveau.  

• DASU har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager hertil 

er, at DASU arbejder målrettet med at styrke og udvikle talentudviklingsstrukturen, 

herunder at understøtte kørernes overgang fra talenter til etablerede kørere på internationale 

hold.  

 

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

både i træning, konkurrence og hverdag 

• DASU har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager hertil 

er, at der er etableret en meget kompetent driftsorganisation, som udfører et målrettet og 

velstruktureret arbejde. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

• DASU har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager hertil 

er, at DASU er i gang med implementering af ATK, at der er igangsæt et udviklingsarbejde 

med elitekommunerne om etablering af kraftcentre, at der er etableret DASU Race Academy 

for at styrke rekrutteringsgrundlaget til DASU/Team Danmark talentprojekt og at DASU 

arbejder målrettet på at skabe en bedre overgang for talenterne fra DASU’s talentprogram til 

at etablere sig på de internationale hold. 

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er automobilsport vurderet at opfylde 

forudsætningerne for at blive indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks 

støttekoncept 2013 – 2016. 

 

Samarbejdet forankres i en etårig samarbejdsaftale (2016) på baggrund af den udarbejdede 

projektansøgning. 

 

Danmarks Automobil Sports Union (DASU) bevilges 900.000 kr., for perioden 1. januar 2016 – 31. 

december 2016, heraf 750.000 kr. til talentudvikling.  
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3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

DASU ansøger om 900.000 kr. i samlet økonomisk støtte som Projektstøttet forbund i perioden 1. 

januar 2016 – 31. december 2016. I 2015 udgjorde støtten til DASU 900.000 kr., heraf 750.000 kr. 

til talentudvikling. 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

 VM langdistanceløb  (GT) Guld  Acceptabelt:  Top-3 

 Le Mans (GT):   Guld  Acceptabelt:  Top-3 

 EM Formel 3  Guld Acceptabelt:  Top-3 

 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden:  

 Efteruddannelse af sportschef – projektlederuddannelse. 

 Indarbejde brug af simulator i overgangen fra karting til formel-klasserne. 

 Etablering af støtteforeningen ”Racing for Denmark” med det formål at tilvejebringe bedre 

økonomi til de største talenter 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag:  

 Etablere regionale muligheder for deltagelse i organiseret fysisk træning efter DASU’s 

træningsprincipper. 

 Atleter går så vidt mulig på skoler med morgentræning, samt gør mest mulig brug af Team 

Danmarks tilbud om forlængede uddannelsesforløb. 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen:  

 Fortsætte implementeringen af ATK på 3. år. 

 Etablering af et motorsports kraftcenter omkring FDM Sjællandsringen og Roskilde Racing 

Center i samarbejde med Roskilde (elitekommune), FDM og Team Danmark. 

 Fortsættelse af ”DASU Race Academy” for kartkørere i aldersgruppen 8 – 13 år 

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 

Kevin Magnussen 

Jan Magnussen 

Michael Christensen 

 

Elite-atleter: 

10 eliteatleter  

 

Team Danmark-atleter:  

10 

 

Team Danmark-talenter: 

Nicklas Nielsen, Nicolai Sylvest, Lasse Sørensen og Mikkel Jensen 
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5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DASU forventes i 2016 at være på ca. 9,7 mio. kr.  

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

Det fælles elitebudget (DASU og Team Danmark) for 2016 er på i alt 1.800.000 kr.  

DASU’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 900.000 (50 %) og Team Danmarks andel udgør 

kr. 900.000 kr. (50 %).  

Af det fælles elitebudget anvendes 1.650.000 kr. (92 %) på talentarbejdet.  

 

 

5. Forbundets kommentarer 

DASU har ingen kommentarer. 

 

 

Sportschef Bo Baltzer Nielsen, 18. november 2015 
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Dansk BordTennis Union (DBTU) 

1. januar 2016 – 31. december 2016 
________________________________________________________________________________ 

 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DBTU har i 2015 opfyldt få af de sportslige resultatmål. Den primære årsag til denne grad af 

målopfyldelse af de sportslige resultatmål er, at kun én af de indplacerede spillere (Jonathan 

Groth) har opfyldt én af sine ”Målsætningerne”, og kun én af øvrige indplacerede atleter har 

opfyldt sit ”Acceptable mål.  

• DBTU resultatopnåelse ift. målsætninger for hold er meget afhængig af Michael Maze, 

Michael Maze blev opereret i 2014 og gennemgik i 1. halvår 2015 en lang 

genoptræningsperiode. Han spillede sin første international kamp ved EM i september 2015, 

men spillede ikke nogle kampe i holdturneringen og opfyldte ikke sine individuelle 

resultatmålsætninger. 

 

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

nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

 DBTU har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at der er blevet tilknyttet tidligere landsholdsspillere til 

forbundstræningen, og der er blevet indført struktureret videoanalyse via brug af Dart Fish 

analyseprogram. 

 

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

både i træning, konkurrence og hverdag. 

 DBTU har i 2015 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at der er etablereret samarbejde og vidensdeling med 

klubtrænere med deltagelse af klubtrænere på enkelte af forbundets træningssamlinger, samt 

udfærdiget uddannelsesplaner for samtlige senior landsholdsspillere. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

 DBTU har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til 

denne grad af målopfyldelse er, at DBTU´s talentudviklingsstrategi er blevet udfærdiget og 

implementering er påbegyndt. 

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner vurderes bordtennis at opfylde forudsætningerne 

for at blive indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept for 2013-2016.  

Samarbejdet forankres i en etårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede projektplan. 

Dansk BordTennis Union bevilges 733.710 kr. for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016.  

I perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 modtog DBTU 1.500.000 kr. i støtte. 

På baggrund af adskillige års konstatérbare manglende udviklingsresultater på seniorspillersiden, 

indstiller Team Danmarks administration, at Team Danmark i 2016 kun indgår i et samarbejde 

vedrørende Jonathan Groth og Michael Maze med henblik på forberedelse og præstation ved OL og 

EM. Begge spillere har pt. en verdensranglisteplacering som kvalificerer dem til OL 2016. 
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3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

Dansk BordTennis Union ansøger om 733.710 kr. i støtte som Projektstøttet forbund i perioden 1. 

januar 2016 – 31. december 2016. I 2015 udgjorde støtten til DBTU 1.500.000 kr., heraf 314.371 kr. 

til talentudvikling 

 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

 OL: Michael Maze, Målsætning: Top 8 – Acceptabelt mål: Top 16 

 OL: Jonathan Groth, Målsætning: Top 16 – Acceptabelt mål: Top 32 

 EM: Michael Maze, Målsætning: Top 4 – Acceptabelt mål: Top 8 

 EM: Jonathan Groth, Målsætning: Top 8 – Acceptabelt Top 16 

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasseatleter:  

Ingen 

Elite-atleter:  

Michael Maze, Jonathan Groth,  

Team Danmark atleter:   

Ingen 

Team Danmark talent:  

Ingen 

 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i Dansk BordTennis Union forventes i 2016 at være på ca. 6 mio. kr.  

DBTU har en positiv egenkapital på ca. 200.000 kr.  

Det fælles elitebudget (DBTU og Team Danmark) for 2016 er på i alt 1.225.300 kr. DBTU's andel 

af det fælles elitebudget udgør 491.590 kr. (40 %) og Team Danmarks andel udgør 733.710 kr. (60 

%). Udgifterne til talentudvikling i det fælles elitebudget udgør 0 kr. Derudover bidrager Team 

Danmark med en facilitetsudgift til DBTU’s træningscenter i Idrættens Hus, Brøndby på kr. 

150.000. 

 

6. Forbundets kommentarer 

Dansk BordTennis Union har ingen kommentarer. 

 

Elitekoordinator Christoffer Petersen, 18. november 2015 
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Dansk Fægte-Forbund (DFF) 

1. januar 2016 – 31. december 2016 

____________________________________________________________________ 
 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2014/2015:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Dansk Fægte-forbund (DFF) har i 2014/2015 opfyldt 2 af de 8 sportslige resultatmål, mens 3 

af resultatmålene er placeret inden for acceptable målsætninger. Patrick Jørgensen vandt en 

bronzemedalje med VM hvilket betyder at resultatmålet for VM blev opnået, men på 

baggrund af en anden fægter end forventet.  

 

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

OL/fastholde nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

• DFF har 2014/2015 ikke opfyldt de opstillende målsætninger, da atleten som der var 

etableret samarbejde omkring vurderes ikke at være i topform i sidste halvdel af perioden. 

  

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

både i træning, konkurrence og hverdag. 

• DFF har i 2014/2015 i nogen grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager 

til at nogle af målsætninger - bl.a. i forhold til at optimere de daglige træningsfaciliteter - er 

opfyldt i nogen grad skyldes at DFF har haft udfordringer med at koordinere de 

internationale træningslejre, men at de hjemlige samlinger har været afholdt på højt 

internationalt plan. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

 Der har ikke været opsat mål for dette område i støtteperioden. 

 

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er Fægtning (Kåre – Herre) indplaceret som 

Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013- 2016. Samarbejdet forankres i en et-

årig projektaftale (2016). 

 

Det indstilles at Dansk Fægte-forbund for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 bevilges 

250.401 kr., heraf 0 kr. til talentudvikling.  

 

 

3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

DFF har ansøgt om 250.401 kr. i samlet økonomisk støtte som projektstøttet forbund i perioden 1. 

januar 2016 – 31. december 2016. I 2014/2015 udgjorde støtten til DFF 342.595 kr. heraf 0 kr. til 

talentudvikling.  

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden 

Herrekårde, individuelt – OL – Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 8.  

Herrekåde, individuelt – EM – Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 16.  

Herrekårde, Hold – EM – Målsætning: Top 12 – Acceptabelt: Top 16.  
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Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden:  

 Kvalitetssikring af Patrick Jørgensens fysiske og mentale træning i samarbejde med Team 

Danmarks eksperter med henblik på formtopning ved OL 2016. 

 Sparring til Patrick Jørgensen på højt internationalt niveau, målrettet hans 

udviklingspunkter. 

 Optimering af træningsmiljøet omkring Herre landsholdet i samarbejde med Team Danmark 

eksperter. 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen: 

 Udvikle og koordinere samarbejdet med de to elitekommuner København og Gentofte 

omkring ungdomsarbejde. 

 Udvikle strategi for mere systematisk talentudvikling i Vestdanmark.  

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter 

1. Patrick Jørgensen 

Elite-atleter: 

0 

Team Danmark-atleter: 

4 

Team Danmark Talenter:   

3 

 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DFF for 2016 forventes at være kr. 3.000.000. Forbundet har en positiv 

egenkapital på ca. kr. 100.000.  

 

Det fælles elitebudget for 2016 er på i alt kr. 608.139. DFF’s samlede elitebudget kr. 1.300.000. 

DFF’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 357.738 (58,83%) og Team Danmarks andel udgør 

kr. 250.401 (41,17%). Af det fælles elitebudget anvendes kr. 0 til talentudvikling.   

 

 

6. Forbundets kommentarer 

DFF har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 

 

Eliteansvarlig Marlene Spanger, 17. november 2015 
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Dansk Tennis Forbund (DTF) 

1. januar 2016 – 31. december 2016 

____________________________________________________________________ 
 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

DTF har i 2015 generelt ikke opfyldt de sportslige resultatmål. Den primære årsag til denne 

målopfyldelse af de sportslige resultatmål er, at kun én ud af otte indplacerede spillere har opnået én 

af sine målsætninger (Emilie Francati –rangering på WTA rangliste). Ingen af de øvrige 

indplacerede atleter har opfyldt sine ”Acceptable mål”. 

 

Samarbejdet mellem DTF og Team Danmark har været koncentreret om Caroline Wozniacki og fire 

prioriterede talenter. Status på resultatmålsætninger i 2015 (pr. 23. november 2015) for de 

prioriterede spillere er følgende:  
 

Caroline Wozniacki: målsætning: top 5 – acceptabelt top 10.  

Status: nr. 17 på WTA ranglisten.  

Simon Søndergard: målsætning top 650 – acceptabelt top 700.  

Status: nr. 1.221 på ATP ranglisten (DTF har afbrudt samarbejdet med Simon)  

Benjamin Hannestad ITF: målsætning: top 15 – acceptabelt top 25.  

Status: nr. 47 på ITF junior rangliste  

Benjamin Hannestad ATP: målsætning: top 1100 – acceptabelt top 1200.  

Status: Ikke opnået rangering 

Christian Siesgaard: målsætning: top 50 – acceptabelt top 75.  

Status: nr. 300 på ITTF junior rangliste  

Emilie Francati ITF: målsætning: top 25 – acceptabelt top 50.  

Status: nr. 56 på ITTF junior rangliste  

Emilie Francati WTA: målsætning: Rangering – acceptabelt: 

Status: nr. 811 på WTA ranglisten  

 

Status på øvrige indplacerede spillere er følgende: 

 

Frederik Nielsen – SINGLE: målsætning: top 275 – acceptabelt: 350. Status: nr. 381  

Frederik Nielsen – DOUBLE: målsætning: top 70 – acceptabelt: 100. Status: nr. 108  

Julie Noe: målsætning: top 600 – acceptabelt top 800. Status: nr. 1.176  

Karen Barbat: målsætning: top 400 – acceptabelt top 500. Status: nr. 566  

 

Målopfyldelse af udviklingsmål: 

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

nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

 DTF har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til denne 

grad af målopfyldelse er, at DTF har påbegyndt implementering af Dartfish og PlaySight 

analyseprogram i landsholdstræningen, og gennemført de planlagte efteruddannelse-

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

både i træning, konkurrence og hverdag. 

• DTF har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. Den primære årsag til denne 

grad af målopfyldelse er, at der er indgået samarbejdsaftaler med FTU og Århus 

1900/Skovbakken og DTF´s uddannelsespolitik er blevet revideret. 

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

 DTF har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger. Den primære årsag til denne 

grad af målopfyldelse er, at DTF har afholdt 5 ATK efteruddannelseskurser og 10 ATK 

klubbesøg, udarbejdet ny turneringsstruktur for ungdomsspillere, og udarbejdet dokumentet 

”Eliteområdets anbefalinger til spillerudvikling”. DTF har endvidere udarbejdet udkast til 

samarbejdsaftaler med prioriterede spillere, men ikke indgået nogle aftaler med spillere.  

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er tennis indplaceret som Projektstøttet 

forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016.  

Samarbejdet forankres i en etårig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

projektansøgning.  

Team Danmark afsætter et rammebeløb for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, på 

150.000 kr. til medfinansiering af DTF´s OL-seup omkring Caroline Wozniackis og hendes OL 

forberedelser. Bevilling til Carolines OL-setup foretages når der foreligger en godkendt OL-

forberedelsesplan. 

 
På baggrund af den manglende resultatopnåelse blandt de prioriterede talenter, indstiller Team 

Danmarks administration, at Team Danmark ikke forsat indgår i et samarbejde med DTF 

vedrørende talentudvikling i 2016.  

 

Ansøgningen om støtte på i alt kr. 860.000 imødekommes ikke. 

 

Dette på baggrund af adskillige års konstatérbare manglende udviklingsresultater på spillersiden 

indenfor den del af DTF´s talentudvikling, der støttes af Team Danmark.  

 

Siden 2009 har DTF og Team Danmark haft et samarbejde omkring talentudvikling, som igennem 

perioden har involveret 22 talenter.  

I den periode er det ikke lykkedes DTF og Team Danmark at opfylde målsætningen om at udvikle 

spillere, som har nået top-10 rangering på verdensranglisten som sidste års junior eller været på vej 

til senior top-100, hvilket har været det overordnede resultatperspektiv for samarbejdet.  

 

På styregruppemøde d. 6. oktober 2014 mellem DTF og Team Danmark blev følgende taget til 

referat: ”TD tilkendegav, at 2015 er et ”eksamensår” for DTF. Det er af afgørende betydning for 

fortsat økonomisk støtte fra TD til talentudvikling, at de prioriterede unge spillere opnår resultater i 

2015, der sandsynliggør, at de har et top-100 potentiale. Mao. de prioriterede spillere skal nå de 

ranglistemålsætninger, der bliver opsat for dem i 2015.” 
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3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

DTF ansøger om 860.000 kr. i samlet økonomisk støtte som Projektstøttet forbund i perioden 1. 

januar 2016 – 31. december 2016. I 2015 udgjorde støtten til DTF 1.127.604 kr. heraf 300.000 kr. 

til talentudvikling.  

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

 WTA year-end ranking single (CW). Målsætning: Top-5 – Acceptabelt: Top-8 

 OL (CW): Målsætning: Medalje – Acceptabelt: Top-8 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: 

Caroline Wozniacki 

Elite-atleter: 

Ingen 

Team Danmark-atleter:  

Ingen 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DTF forventes i 2016 at være på ca. 10 mio. kr.  

Forbundet har en positiv egenkapital på ca. 4,9 mio. kr.  

Team Danmark afsætter et rammebeløb for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016, på 

150.000 kr. til medfinansiering af DTF´s OL-seup omkring Caroline Wozniackis og hendes OL 

forberedelser. Bevilling til Carolines OL-setup foretages når der foreligger en godkendt OL-

forberedelsesplan, herunder et fælles elitebudget.  

 
6. Forbundets kommentarer 

Dansk Tennis Forbund (herefter DTF) bekræfter, at ovenstående resultatmålsætninger og 

ranglisteplaceringer er korrekte (pr. 23.11.2015). DTF ønsker dog at påpege, at der derudover er 3 af 

spillernes målsætninger, der blot er ca. 10% fra at leve op til de ”acceptable målsætninger”. Med den seneste 

opdatering af ranglisten (23.11.2015) er 2 af disse spillere desværre faldet uden for grænsen af deres 

acceptable målsætninger. Med en ca. 10%-margin ligger 4 ud af i alt 11 spilleres målsætninger altså inden 

for kategorien ”acceptable målsætninger”, hvoraf 1 af de prioritere spillere opfylder et af hendes to faktiske 

målsætninger.  

 

DTF gav på styregruppemødet mellem DTF og Team Danmark den 6. oktober 2015 udtryk for, at den 

manglende resultatopnåelse blandt andet skyldes følgende årsager:  

 

A. Efter Team Danmarks ønske, har DTF i perioden ultimo 2014 til ultimo 2015 været 

nødsaget til at jagte både meget svære resultatmål og mange talentudviklingsmål - hvilket er 

gået ud over såvel resultatmålene som udviklingsmålene.  

 

B. DTF mener ikke, at Team Danmarks nuværende støttekoncept tilgodeser tennissportens 

enorme internationale konkurrence. Dette kommer DTF til at give udtryk for i et særskilt 

dokument, der fremsendes til Team Danmark snarest. DTF har endvidere deltaget i IDAN’s 

interview om støttekonceptet og Team Danmarks arbejde.  

 

DTF gjorde endvidere Team Danmark opmærksom på, at en 100 % reduktion i støttebeløbet (tilføjet den 

23.11.2015: ”eller en 85 % reduktion, som der lægges op til i denne indstilling”) vil udfordre det enorme 
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udviklingsarbejde, der er gjort de sidste mange år. Endvidere vil DTF ikke kunne ansætte en træner i 2016 til 

at erstatte Kenneth Carlsens arbejde, eller fortsætte de mange udviklingsaktiviteter (kurser, trainee-forløb, 

udlandsrejser, træningssamlinger, træning, kraftcenter-aftaler mv.). Det fremtidige talentudviklingsarbejde 

vil derfor blive utroligt hårdt ramt. Det er derfor tvingende nødvendigt for DTF’s fortsatte elite- og 

talentarbejde, at DTF fortsat får Team Danmark-støtte, eventuelt i en reduceret form som DTF selv har lagt 

op til i vores fremsendte budget til Team Danmark for 2016.  

 

DTF nævnte, at DTF pt. har yngre spillere, der lever op til ranking bench marks, men at disse spillere er U12, 

U14 og U16-spillere, hvorfor de ikke tidligere indgik i TD-samarbejdsaftalen ultimo 2014. U14-spillerne 

overholder pt. de samme ranking bench marks (”senior predictors”), som U18-spillerne har som mål. U14-

spillerne er dermed på rette vej til top 10 på ITF’s junior-rangliste og senere top 100 på ATP- og WTA-

ranglisten. Team Danmark gav udtryk for på mødet, at de mener, at det er for tidligt for at kunne bedømme 

disse U14-spillere. Hvis Team Danmark - som der lægges op til – skærer 85% af støtten (dvs. kun støtter 

Caroline Wozniacki i 2016), vil disse spillere (der rent faktisk lever op til deres internationale ranking bench 

marks på nuværende tidspunkt), risikere at blive tabt på gulvet, idet DTF ikke længere vil kunne understøtte 

deres udvikling i nuværende form. DTF understreger således, at der i 2016 vil være et økonomisk støtte 

behov i reduceret form, da alternativet vil have meget alvorlige konsekvenser for dansk tennis som helhed og 

elite- og talentområdet i særdeleshed.  

 

DTF startede styregruppemødet med at redegøre for, at det har været et rigtig godt år (siden ultimo 2014) for 

DTF’s elite- og talentområde. Dette med baggrund i følgende positive begivenheder:  

 

 Fundamentet for DTF’s talentudvikling er lagt med ATK-bogen (2014), og implementeret i 

uddannelsessystem samt turneringsstruktur (2014/2015). Endvidere er der udarbejdet ”ranking bench 

marks”, der viser vejen mod top 100 (2015).  

 

 DTF har flere unge juniorer (U12, U14, U16), der overholder ranking bench marks, dvs. det ser ud 

til, at de når top 10 i verden på ITF-juniorranglisten inden for 3 år, hvilket ser ud til at bane vejen for 

top 100 som senior på sigt.  

 

 DTF har verdens måske 2 bedste U12-spillere, der har vundet EM for hold to gange i 2015 (første 

gang nogensinde).  

 

 Caroline Wozniacki er stadig i den absolutte verdenstop.  

 Danmark rykkede op med Fed Cup-holdet (damelandshold) i foråret 2015. Endvidere rykkede Davis 

Cup-holdet (herrelandshold) op i efteråret 2014. Tilføjet 23.11.2015: ”Desværre rykkede sidstnævnte 

ned igen i november 2015 efter nederlag til Spanien og Sverige”.  

 

 DTF har fået et godt samarbejde med en række af de største danske ”talentklubber” om 

talentudvikling.  

 

 2 nye seniorspillere er nu i top 1.000 i verden som herrer/senior: Mikael Torpeggaard, Søren Hess-

Olesen. Søren blev nr. 1 i college-tennis i USA – den første dansker nogensinde til at opnå dette.  

 

 Tilføjet den 16.11.2015: Emilie Francati (en Team Danmark-prioriteret spiller) er nu nummer 805 i 

verden på seniorranglisten efter blot 4 WTA-turneringer.  

 

 Tilføjet den 23.11.2015: ”Sebastian Grundtvig er nu pt. den 3. højest rangeret juniorspiller i verden 

på ITF’s U18-rangliste blandt årgangen 2001 (sidste års-U14)”.  
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Kommentarer fra DTF’s bestyrelse  

Det er DTF opfattelse, at Team Danmarks 2016-indstilling til Team Danmarks bestyrelse betyder, at Team 

Danmark alene ønsker at støtte Caroline Wozniackis deltagelse i OL personligt med 150.000DKK, hvori der 

ligger et krav om at DTF også støtter Wozniackis projekt med 150.000DKK. DTF’s bestyrelse bliver nødt til 

at vurdere, om vi økonomisk kan forsvare at tage imod denne støtte, som jo reelt koster DTF 150.000DKK, 

som vil gå fra vores øvrige aktiviteter. 

 

DTF erkender, at vi ikke lever fuldt op til de målsætninger, der er aftalt. Dette skyldes ikke manglende vilje 

fra DTF, men måske snarere det faktum, at tennis er en ekstrem svær sportsgren at slå igennem i. En 

tennisspiller begynder som 5-6 årig og når sit potentiale efter 20 års hård træning. Det siger sig selv, at 

mange falder fra pga. skader, manglende fremgang, pres fra forældre, m.v. Tennis er en global sport med 

tusindvis af udøvere som stræber efter Top 100. Det siger sig selv, at vedholdenhed, hårdt slid og talent slet 

ikke er en garanti for at nå Top 100. 

 

DTF har skabt Danmarks suverænt største nuværende idrætsperson, Danmarks eneste globalt kendte 

idrætsnavn og fanebærer ved OL i Rio. DTF har netop nu spillere, der er på rette vej til verdenstennistoppen i 

U16, U14 og specielt i U12 drenge, hvor Danmark for første gang nogensinde har vundet Europa-

mesterskabet både inde og ude. 

 

DTF håber, at Team Danmark vil acceptere at tennissporten har specielle vilkår, som der skal tages højde for 

hvis et samarbejde mellem DTF og TD skal fungere.  

 

Spørgsmål til DTF’s kommentarer til denne Team Danmark-indstilling kan rettes til:  

 

 Politisk ansvarlig for elite- og talentområdet, Thomas Kønigsfeldt: Tlf. 26801008/ 

tkonigsfeldt@gmail.com 

 

 Direktør, Sune Alenkær: Tlf. 51153562 /sia@tennis.dk 

mailto:tkonigsfeldt@gmail.com
mailto:/sia@tennis.dk
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Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 

1. Januar 2016 – 31. December 2016 

____________________________________________________________________ 
 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Dansk Triatlon Forbund (DTriF) har i 2015 opfyldt få af de sportslige resultatmål på OL 

distancen og de fleste resultatmål på den lange distance. Et af resultatmålene på den lange 

distance er placeret inden for acceptable målsætninger. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2015 skyldes at atleterne på den lange distance har 

præsteret på højt internationalt niveau, hvor en terminskonflikt og en stoppet atlet er eneste 

grund til at de ikke opfyldte alle resultatmål. Atleterne på OL distancen har ikke præsteret 

som forventet. 

 

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

OL/fastholde nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

• DTriF har i 2015 i høj grad opfyldt de opstillende målsætninger. De primære årsager til at 

målsætninger er opfyldt i høj grad skyldes en tæt og koordineret indsats mellem atleter, 

landstrænere og Team Danmark eksperter samt en styrkelse af det faglige trænerniveau.  

 

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

både i træning, konkurrence og hverdag . 

 DTriF har i 2015 i nogen grad opfyldt de opstillede målsætninger. De primære årsager til at 

målene er opnået i nogen grad bl.a. i forhold til at optimere de daglige træningsfaciliteter 

skyldes at der er implementeret individuelle samtaler med atleterne hvilket har givet bedre 

overblik over atleternes samlede tilværelse.  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

• DTriF har i mindre grad opfyldt de opstillede målsætninger. Denne grad af målopfyldelse 

skyldes, at det ikke er lykkedes at oprette en triatlon afdeling i Esbjerg, samarbejdet med 

Fredericia er ikke blevet formaliseret og samarbejdet med Odense er status quo.   

 

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er Triatlon (Olympisk distance og Landdistance) 

indplaceret som Projektstøttet forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013 - 2016. Samarbejdet 

forankres i en et-årig projektaftale (2016). 

 

Det indstilles at Dansk Triatlon Forbund for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 bevilges 

700.000 kr., heraf 0 kr., til talentudvikling.   

 

 

3. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

DTriF har ansøgt om 700.00 kr., i samlet økonomisk støtte for perioden 1. januar 2016 – 31. 

december 2016. I 2015 udgjorde støtten til DTriF 646.000 kr., heraf 0 kr. til talentudvikling. 

 



Bestyrelsesmøde den 2. december 2015    

Konsulent: Jesper Starcke 

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

Ditte Kristensen – OL – Målsætning: Top 23 – Acceptabelt: Top 25. 

Andreas Schilling – OL – Målsætning: Top 15 – Acceptabelt: Top 25. 

Camilla Pedersen - VM – Målsætning: Guld Acceptabelt: top 3 eller Hawaii ironman – Målsætning: 

top 5 Acceptabelt: Top 10. 

Michelle Vesterby – VM – Målsætning: Top 3 Acceptabelt: Top 10 eller Hawaii ironman – 

Målsætning: top 3 acceptabelt: top 10 

Martin Jensen – VM – Målsætning: Guld Acceptabelt: Top 3 eller Hawaii ironman – Målsætning: 

Top 10 Acceptabelt: top 20. 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden: 

 Skabe større sammenhængskraft i træningsmiljøet tilknyttet Syddansk Universitet.  

 Styrke den sportslige ledelse ved at adskille direktør- og sportschefstillingen.  

 Udvikling og afprøvning af redskab til monitorering af træningstilstand i samarbejde med 

Team Danmarks eksperter. 

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag: 

 Øget fokus på balance mellem studietid og træning.  

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at styrke talentudviklingen: 

 Skabe en mere glidende overgang fra ungdom til udviklingslandsholdet. 

 Skabe flere relationer til svømmetrænere i danske klubber.  

 ATK certificering af 5 klubber. 

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter 

3 Michelle Vesterby, Camilla Pedersen og Martin Jensen 

Elite-atleter 

2.  

Team Danmark-atleter 

8 

Team Danmark Talenter. 

2  

 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DTriF for 2016 forventes at være kr. 7.400.000. Forbundet har en positiv 

egenkapital på ca. kr. 1.600.000.  

 

Det fælles elitebudget for 2016 er på i alt kr. 1.506.000. DTriF samlede elitebudget for 2016 er kr. 

1.869.000. DTriF andel af det fælles elitebudget udgør kr. 806.000 (53,52%) og Team Danmarks 

andel udgør kr. 700.000 (46,48%). Af det fælles elitebudget anvendes kr. 0 til talentudvikling.  
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6. Forbundets kommentarer 

DTriF har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 

 

Sportschef Morten Fenger, 17. november 2015 
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Dansk Vandski & Wakeboard Forbund (DVWF) 

1. januar 2016 – 31. december 2016. 

____________________________________________________________________ 
 

1. Evaluering af mål for støtteperioden 2015:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Dansk Vandski & Wakeboard forbund (DVWF), har i 2015 ikke opfyldt de sportslige 

resultatmål. Et resultatmål er placeret inden for de acceptable målsætninger. Dette skyldes 

manglende deltagelse ved både EM og VM grundet skader og senest VM grundet graviditet. 

 

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

OL/fastholde nuværende resultater på verdensklasseniveau. 

• DVWF har i nogen grad opfyldt de opsatte målsætninger. Denne grad af opfyldelse skyldes 

at der i et tilfælde har været et effektivt og velkoordineret samarbejde mellem atlet og Team 

Danmarks eksperter, som resulterede i et comeback til en langtidsskadet atlet. I et andet 

tilfælde har atleten ikke i tilstrækkelig grad benyttet sig af Team Danmarks eksperter og 

været skadet ved både EM og VM. 

 

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

både i træning, konkurrence og hverdag. 

• DVWF har i høj grad opfyldt de opstillede målsætninger Dette skyldes at det er lykkedes at 

skabe fleksible træningsbetingelser for de bedste atleter i både Danmark og USA. Samt yde 

økonomisk støtte til træningslejre og internationale stævner på internationalt niveau.  

 

Målopfyldelse af målsætninger i forhold til at styrke talentudviklingen.  

• DVWF har i mindre grad opfyldt de opstillede målsætninger. Dette skyldes manglende 

deltagelse i talentprogrammet og uhensigtsmæssig brug af eksperter.   

 

2. Indstilling 

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er vandski indplaceret som projektstøttet 

forbund i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016. 

 

Samarbejdet forankres i en etårig projektaftale (2016). 

 

Det indstilles at Dansk Vandski og Wakeboard forbund for perioden 1. januar 2016 til 31. december 

2016 bevilliges 105.000 Kr., heraf 10.000 kr. til talentudvikling.  

 

3. Resumé af Team Danmark-ansøgning. 

DVWF har ansøgt om 105.000 kr. i samlet økonomisk støtte som projektstøttet forbund i perioden 

1 januar 2016 – 31. december 2016. I 2015 udgjorde støtten til DVWF 270.000 kr., heraf 10.000 kr. 

til talentudvikling.  

  

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

 Maj Lund Jepsen – EM, hop – Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 5.  

 Victor Schultz Sørensen – EM, slalom – Målsætning: Top 8 – Acceptabelt: Top 20.  
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Der er opstillet følgende målsætninger for at opnå bedre sportslige resultater i støtteperioden:  

 Styrkelse af atleternes fysiske og mentale færdigheder i træning og konkurrence.  

 Styrke den sportslige ledelse via deltagelse ved inspirationsmøder og seminarer.  

 

Der er opstillet følgende målsætninger for at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet, 

både i træning, konkurrence og hverdag: 

 Forbedrede træningsforhold ved at flytte dele af træningen til USA.  

 International sparring via træningslejre og internationale konkurrencer.   

 

4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter  

0 

Elite-atleter  

1 

Team Danmark-atleter  

1 

 

5. Økonomi 

Den samlede omsætning i DVWF for 2016 forventes at være kr. 1.080.000. Forbundet har en 

forventet egenkapital på ca. kr. 601.927.  

 

Det fælles elitebudget for 2016 er på i alt kr. 170.000. DVWF’s samlede elitebudget er kr. 195.000. 

DVWF’s andel af det fælles elitebudget udgør kr. 65.000 (39,24%) og Team Danmarks andel udgør 

kr. 105.000 (61,76%). Af det fælles elitebudget anvendes kr. 10.000 til talentudvikling.   

 

6. Forbundets kommentarer 

DVWF har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 

 

Team Danmark ansvarlig Christian Lygum, 25. november 2015 

 


	DB indstilling 2016
	GymDanmark indstilling Trampolin 2016 final
	DAF indstilling 2016
	DASU indstilling 2016
	DBTU indstilling 2016
	DFF indstilling 2016
	DTF indstilling 2016
	DTriF indstilling 2016
	DVWF indstilling 2016

