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  Bestyrelsesrapport for perioden 15. september – 7. oktober 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. 7. oktober 2015 opnået:  

 107 placeringspoint i olympiske discipliner 

 10 VM medaljer i olympiske discipliner 

 7 EM medaljer i olympiske discipliner 

 13 VM medaljer i ikke-olympiske discipliner 

 10 EM medaljer i ikke-olympiske discipliner 

 

I 2011 blev der til sammenligning opnået (status pr. 7. oktober 2011 er angivet 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 

 

 Charlotte Falkentoft har den 2. - 3. oktober 2015 været til stede ved Dansk 

Atletik Forbunds træningssamling for DAF/TD bruttogruppen. 

 Knud Skadborg og Christian Blomgren Hansen har 2. oktober 2015 overvæ-

ret Åbent DM i 49er og 49FX’er i Hellerup Havn med 14 deltagende natio-

ner. 

 

 

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. 

Sociale og sam-

fundsmæssige fakto-

rer (job- og uddan-

nelsesområde) 

 Magnus Wonsyld har den 23. september 2015 holdt et oplæg om uddannelse 

og talentudvikling for Kolding kommune. 

 Kenneth Heiner-Møller har den 23. september 2015 deltaget i aftagermøde 

på SDU. 

Tilfredsheden med tilbuddene på job og 

uddannelsesområdet skal være stigende i 

perioden 2013-2016 blandt atleterne. 

 

De bedste atleter skal i 2016 opleve, at 
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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 
 Lone Hansen og Knud Skadborg har 16. september 2015 deltaget i temadag 

hos Team Copenhagen. Det indebar bla. besøg på idrætsskolen Nørre Fælled 

Skole, samt møde med deltagelse af Sparta Atletik, Københavns Bordtennis-

klub og Københavns Trampolinklub om perspektiver og udviklingsmulighe-

der i klubbernes talentarbejde. 

 Hanne Pedersen har den 17. september 2015 deltaget i bestyrelsesmøde Eli-

teidræt Aarhus. 

 Kenneth Heiner-Møller har den 21. september 2015 deltaget i møde i Hille-

rød Elite. 

 Jesper Starcke har den. 24 september afholdt møde med Ballerup elite.  

 Hanne Pedersen har den 24. september 2015 deltaget i eliterådsmøde i Ros-

kilde Kommune. 

 Lone Hansen og Magnus Wonsyld holdt den 25. september 2015 møde med 

Holstebro kommune og borgmester H. C. Østerby. 

 Kenneth Heiner-Møller har den 5. oktober 2015 deltaget i et møde med Hil-

lerød Elite og DIF (Gitte Minor) vedrørende etablering af idrætsklasser i Hil-

lerød kommune  

 Lone Hansen, Knud Skadborg, Kenneth Heiner-Møller, Jesper Starcke og 

Magnus Wonsyld har den 29. september afholdt møde med elitekoordinato-

rerne vedrørende DHF samarbejde. 

 

 

Forbedret talentud-

vikling 
 Første udkast af ATK 2.0 er afleveret, og der har været møde i styregruppen 

den 27. september 2015.  

 Dansk Handicap-Idrætsforbund har færdiggjort tillæg til ridningens ATK og 

Jesper Starcke har afholdt møde om første udkast til tillæg til BAT, bordten-

I 2013 skal Team Danmark i samarbejde 

med relevante partnere have udarbejdet 

et værdisæt for talentudvikling i dansk 

idræt. 
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nis.  

 ATK Bowling er endelig godkendt.  

 Connie Linnebjerg har den 6. oktober 2015 afholdt workshop i vest (Aarhus) 

for talenter i Team Danmarks Talentprogram vedr. ”Fysisk træning og træ-

ningsplanlægning i forbindelse med skader”. 

 

 

 

 

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  Hanne Pedersen har den 24. september 2015 deltaget i arbejdsgruppemøde 

med Finn Trærup, BD og Carsten Boje Larsen, direktør Brøndby Hallen. 

 Knud Skadborg har 29. september 2015 deltaget i bestyrelsesmøde i Fonden 

for Aarhus Internationale Sejlsportscenter 

 Knud Skadborg har 1. oktober 2015 deltaget i møde i styregruppen for etab-

lering af Aarhus Internationale Sejlsportscenter. 

 Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har 1. oktober 2015 i fællesskab 

Indgået en rådgiverkontrakt med arkitektfirmaet Juul og Frost om levering af 

rådgivningsydelser ifm. forprojektet om etablering af Nationalt Elitesports-

center.  

 Der har 2. oktober 2015 været 1. møde i arbejdsgruppen for forprojektet 

vedr. etablering af Nationalt Elitesportscenter.   

 Knud Skadborg har 3. oktober 2015 præsenteret rapporten ”Nationalt Elite-

sportscenter” på Danmarks Idrætsforbunds budgetmøde i Idrættens Hus. 

 

Tilfredsheden med adgangen til og kvali-

teten af træningsfaciliteterne skal stige i 

gennem perioden i de sportsgrene, hvor 

Team Danmark foretager en prioriteret 

indsats. 

 

I 2016 har Team Danmark realiseret vi-

sionen om et nationalt elitesportscenter. 

Ekspertområder  Fysioterapeut Michael Ries Dünweber, har i perioden 7. – 20. september 

2015 ydet ekspertbistand ved Badminton Danmark til Japan/Korea Open 

2015. 

 Fysioterapeut Connie Linnebjerg har i perioden 28. og 29. september 2015 

afholdt screeningskursus for fysioterapeuter i elitekommuner. Idrættens Hus, 

Brøndby. 

 Sportspsykolog Carsten Hvid Larsen, diætist Katrine Nyholm og fysiologer-

ne Mads Brink Hansen og Peter Møller Christensen har holdt oplæg på 

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-
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Dansk Atletik Forbunds træningssamling den 2. – 3. oktober 2015 i Gerlev. 

 Fysisk træner Line Hovgaard-Hansen har i perioden d. 5. – 7. oktober 2015 

ydet ekspertbistand i forbindelse træningssamling forud for damehåndbold 

landsholdets EM-kvalifikationskamp. 

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. 

Kommunikation, 

dokumentation og 

analyser 

 

 

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

kationskanaler med Facebook.  

 Der er i øjeblikket 580 af de Team Danmark støttede atleter i den lukkede 

gruppe samt 14.268 følgere på Team Danmarks side. 

 Team Danmark producerede fire pressemeddelelser/nyheder i perioden fra 

den 14. september – 6. oktober 2015.  

 Infomedia registrerede 80 presseklip om ”Team Danmark” fra den 14. sep-

tember – 6. oktober 2015, herunder to tv-indslag. 

 Periodens største enkeltstående historier var: 

 DIF vil styrke talentarbejdet i dansk idræt (JP 23. sept.)  

 OL-konflikt mellem IOC og FIFA kan koste TD-støtte til DBU (Ekstra 

Bladet 29. sept.) 

 Team Danmark roser talentarbejdet i DCU (Ritzau 21. sept.) 

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

den fastlagte kommunikationsstrategi. Der har siden sidste bestyrelsesmøde 

været afholdt møde med Bestseller om bl.a. OL-kollektionen. 

 Derudover arbejder OL-kommunikationsgruppen videre på et musikprojekt 

sammen med Copenhagen Records, ligesom der er løbende dialog med ret-

tighedshaverne i DR og TV2.  
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 Der er i øjeblikket 39.840 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  Lone Hansen og det øvrige ansættelsesudvalg har den 15. september holdt 

samtale nr. 2 med de udvalgte ansøgere til stillingen som HR-medarbejder. 

 Lone Hansen har den 17. september holde møde med DIF vedr. talentsamar-

bejde. 

 Lone Hansen og Magnus Wonsyld har den 21. september holdt med direktør 

m.fl. fra SKAT-IT vedr. samarbejdsflader. 

 Lone Hansen holdt den 21. september møde med DIF vedr. overenskomst 

om overdragelse af lyd- og billedrettigheder. 

 Lone Hansen deltog den 22. september i Team Danmark Challenge på kur-

hotel Skodsborg. 

 Lone Hansen var den 23. september til møde med Jens Bangsbo, KU. 

 Lone Hansen holde den 28. september møde med Morten Mølholm vedr. 

TV-forhandlinger og Idrættens Medieudvalg. 

 Arbejdsgruppen vedr. støttekoncept 2017-2010 har den 30. september og 5. 

oktober holdt møde. 

 Lone Hansen, Per Boldt Jørgensen og Christian Blomgreen var den 1. okto-

ber til møde med Teknologisk Institut. 

 

 

Bestyrelsesmedlem-

mernes møde- og 

aktivitetsdeltagelse 

Siden sidste bestyrelsesrapport har bestyrelsesmedlemmerne rapporteret, at de 

har deltaget i følgende møder og aktiviteter: 

 

 Else Trangbæk har den 17. september deltaget i Kommunernes Landsfor-

enings politiske møde om Idræt, læring og trivsel.  

 Frank Jensen har den 18. september og 5. oktober holdt formøde med Lone 

Hansen forud for bestyrelsesmøderne 24. september og 21. oktober. 

 

http://www.teamdanmark.dk/
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 Frank Jensen og Lone Hansen holdt den 22. september 2015 møde med Un-

dervisningsminister Ellen Trane Nørby med eliteidrætselever i ungdomsud-

dannelserne som tema. 

 Britta Riis har den 28. september været til møde om TV-forhandlinger og 

Idrættens medieudvalg 

 Frank Jensen har den 29. september været til møde i Olympisk Idrætsforum. 

 

 


