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Bestyrelsesrapport for perioden 6. juni – 19. september 2018 
 

Ledelsesresumé 
 
Rammer og vilkår 
Via en donation fra Kirkbi A/S til DIF er 55 udvalgte atleter med top-8 potentiale til OL i Tokyo 2020, blevet tildelt betydelige beløb i 
ekstraordinær direkte atletstøtte. Donationen fra Salling Fondene vil samtidig betyde, at endnu flere atleter får økonomisk tilskud i 
en begrænset periode frem til slutningen af 2020. Desuden er der via de to donationer blevet mulighed for flere træner- og 
sportschefansættelser - både fuldtidsansættelser og opgraderinger af deltidsansættelser til fuld tid. 
 
Innovation 
Team Danmark har indgået aftale med Erik W. Hallgren (Vove) om det næste skidt i innovationsuddannelsen. Alle medarbejdere vil 
i slutningen af året deltage i et udviklingsforløb bestående af e-læring og seminardag/undervisning. Formålet med forløbet er at 
videreudvikle et mind-set og forstærke innovationskulturen i Team Danmark gennem en fælles grundforståelse og 
innovationsterminologi. 
 
Dual Career 
Team Danmark har inviteret samtlige ungdomsuddannelsesinstitutioner og VUC’er til at søge om at blive Team Danmark 
uddannelsespartner for 2019-21. De skal gennem en ansøgning beskrive, at de lever op til en række kvalitative og kvantitative 
kriterier. 
Team Danmark har forlænget uddannelsespartnerskabet med SDU for 2019-21. 
 
Sportslige resultater 
Danmark har pr. 9. september vundet 5 VM-medaljer i sommerolympiske discipliner og præsteret 80 top 8-point. I det 
sammenlignelige år 2014 var tallene hhv. 7 VM-medaljer og 67 top 8-point. Målt på antallet af medaljer ved VM i sommer-OL 
discipliner, er Danmark placeret som nr. 3 (delt med Kroatien) blandt mindre sportsnationer og som nr. 15 blandt alle nationer i 
Gracenotes opgørelse. Målt på antallet af top 8-placeringer er Danmark placeret som hhv. nr. 3 og nr. 17.    
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 

 

 
Indsatsområde 1:  

 

Team Danmark vil 

skabe bedre rammer 

og vilkår for atleterne 

og den sportslige 

ledelse. 

 

 
Mål 3:  

 Team Danmark har inviteret alle ungdomsuddannelsesinstitutioner 
og VUC’er til at ansøge om at blive Team Danmark 
uddannelsespartner for 2019-2021. Ansøgningen skal bl.a. beskrive, 
hvordan uddannelsesinstitutionen vil leve op til en række kvalitative 
og kvantitative kriterier. 
 

 Team Danmark forventer pr. 1. november 2018 at indlede et 
samarbejde med BoVest om formidling af lejligheder i 
Storkøbenhavn til atleter. 
 

 Team Danmark har forlænget uddannelsespartnerskabet med 
Syddansk Universitet for 2019-2021. 
 

Mål 4:  

 Femte og sidste modul i lederuddannelse i elitesport for sportschefer 
er gennemført. Der er foregået løbende evaluering i forbindelse med 
afslutning af hvert modul. Den samlede evaluering fra de fem 
moduler viser meget stor tilfredshed med indhold og forløb i 
uddannelsen. Hvert modul har været casebaseret med øvelser, der 
har taget udgangspunkt i deres hverdag. Deltagerne beskriver at de 
har fået styrket deres faglige niveau, ledelseskompetencer og styrket 
netværket blandt sportschefer.  
Der fortsættes kompetenceudvikling af sportschefer via etablerede 
netværksgruppe startende fra efteråret 2018 frem mod 2020. 
 

Mål1: Udvikle og implementere en strategi 
for at øge finansieringen af dansk eliteidræt. 
 
Mål 2: Skabe mere fleksibel udnyttelse af 
ressourcerne 
 
Mål 3: Øge indsatsen for fastholdelse og 
karriereforlængelse for atleter med 
potentiale til verdensklasse 
 
Mål 4: Styrke trænernes og sportschefernes 
Faglige niveau og kompetence. 
 
Mål 5: Etablere et Nationalt Elitesportscenter, 
som skaber rammer og vilkår i verdensklasse for de bedste 
danske atleter. 
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 For landstrænere arbejdes der med de sidste detaljer omkring 
planlægningen af et lignende trænerrelevant 
kompetenceudviklingstiltag. Dette forventes igangsat start 2019. 

 
Mål 5: 

 Team Danmark har etableret fire regionale arbejdsgrupper for 
henholdsvis NEC København, Aalborg, Odense og Aarhus. I 
arbejdsgrupperne sidder repræsentanter fra Team Danmark/DIF, 
kommunerne samt videns- og uddannelsesinstitutioner. 
Arbejdsgrupperne forventes at afrapportere til projektets styregruppe 
i 2019. 
 
 

Indsatsområde 2: 
 
Team Danmark vil 
fremme innovation, 
forskning og 
udvikling af dansk 
eliteidræt 
 

Mål 1:  

 Team Danmark er i dialog med Bispebjerg Hospital om en eventuel 
delestilling af en fysioterapeut. Modellen praktiseres i forvejen med 
en overlægestilling, hvilket skaber god synergi mellem praksis og 
forskning. 
 

Mål 2: 

 Team Danmark har inviteret sportschefer og landstrænere til Annual 
Meeting (Dansk Biomekanisk Selskab) 5. oktober 2018 for at 
diskutere biomekanik i eliteidræt i en innovativ kontekst.  

Mål 1: Skabe stærkt samspil med relevante 
forsknings- og udviklingsmiljøer både 
nationalt og internationalt 
 
Mål 2: Øge fokus på teknologi og ekspertise i 
træning og konkurrence for de bedste atleter 
 
Mål 3: Sikre en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og styrke samspillet med 
vores vigtige samarbejdspartnere i 
specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og Elitekommunerne. 

  



  
 
 

Side 4 af 6 

Indsatsområde 3: 
 
Team Danmark vil 
styrke det langsigtede 
og sammenhængende 
talentarbejde 
 

 
Mål 1:  

 Christina Teller er ansat som dual carreer-konsulent og skal udvikle 
indsatsen for sammenhængende karriereforløb for atleter. Christina 
vil bl.a. skulle arbejde ved videreudvikling af samarbejdet med 
ungdomsuddannelserne og udvikling af Team Danmarks dual 
career-koncepter.  

 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
 
Mål 3: Sætte fokus på videnudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  

Organisation  
Fratrædelser: 

 Sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol er pr. 1. august 2018 
fratrådt sin stilling i Team Danmark. 

 
Ansættelser: 

 Christina Teller er ansat som dual career-konsulent med tiltrædelse 
1. oktober 2018. 

 Nina Due Stagis er ansat som sportspsykolog med arbejdssted i 
Brøndby med tiltrædelse 1. oktober 2018. 

 Sara Mygind er ansat som sportspsykolog med arbejdssted i Aarhus 
med tiltrædelse 1. oktober 2018. Stillingen er tidsbegrænset til 31. 
december 2020 og er finansieret via Kirkbi-donationen. 

 Hanne Bloch og Richard Thomas er ansat som sportsfysiologer i 
tidsbegrænsede stillinger fra 1. september 2018 til 31. december 
2020. Stillingerne er finansieret via Kirkbi-donationen. 
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Sportslige resultater 
  
 

Oversigt: VM-medaljer og placeringspoint pr. 10. september 2018 i 
olympiske discipliner 
 

VM-medaljer 2018 Point 2018 VM-medaljer 2014 Point 2014 
5 80 7 67 

 
Danmark er 9. september 2018 (målt på antallet af medaljer ved VM i 
sommer-OL discipliner) placeret som nr. 3 blandt mindre sportsnationer og 
som nr. 15 blandt alle nationer i Gracenotes opgørelse. Målt på antallet af 
top 8-placeringer er Danmark placeret som hhv. nr. 3 og nr. 17.    
 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 9. september 2018 opnået: 
 

 27 EM-medaljer – heraf 16 i olympiske discipliner 

 11 VM-medaljer – heraf 5 medaljer i sommerolympiske discipliner 

 7 EM-medaljer i parasport 
 

 Sejlsport: Anne Marie Rindom vandt bronze ved VM i laser radial, i 
Aarhus. Dansk Sejlunion opnåede OL-kvalifikation i 5 bådklasser, i 
alt opnåede 4 danske konstellationer placeringer i top 8. 

 

 Kajak: Emma Aastrand Jørgensen vandt sølv ved VM i 200 meter 
enerkajak. I alt var 4 danske konstellationer i top 8 i OL-disciplinerne.  

 

 Badminton: Badminton Danmark havde 3 konstellationer i 
kvartfinalerne, men opnåede desværre ingen medaljer ved VM 

 

 Orientering: Maja Alm vandt guld i sprint og sølv i langdistance, 
mens stafetholdet vandt bronze ved VM i orientering. 

 

 Skydning: Jesper Hansen vandt guld i skeet ved EM i skydning. 
 

Målsætning 2017 – 2020  
Team Danmark-støttede specialforbund skal 
vinde medaljer ved EM, VM og OL. 
 
Samtidig skal Danmark som nation; 
Placere sig i top-5 blandt nationer med 
mindre end 10 mio. indbyggere. 
Være i top 25 blandt alle nationer på 
internationale ranglister.  
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 Svømning: Danmark vandt 4 medaljer ved EM i svømning på 
langbane.  

 

 Bueskydning: Maja Jager vandt sølv i recurve ved EM i 
bueskydning.  

 

 Cykling (MTB): Annika Langvad vandt sølv ved VM i XCO (olympisk 
distance) 

 


