
 

Opsamling fra temadrøftelse på b-mødet 5. november 2018 ”Strategi 
2021-2024” 
 
Præsentation ved Peter Reinebo (SOK) og Peter Mattson (RF) 

Sveriges Olympiske Komité og Riksidrottsforbündet præsenterede organisation, indsatser, 
historik, målsætning samt planen for at udvikle en ny strategi. De havde bl.a. søgt 
inspiration i en række sammenlignelige nationer – herunder Danmark - hvorfra udvalgte 
konklusioner også blev præsenteret.  

På en række områder er svensk eliteidræt udfordret. Her blev bl.a. peget på generel 
mangel på ressourcer, institutionel modstand mod prioritering mellem sportsgrene, 
organisering og manglende samspil omkring forskning.  

En række af disse udfordringer gælder ikke tilsvarende i dansk eliteidræt med et 
lovgrundlag, en tydeligere rollefordeling, og generelt godt samarbejde med 
forskningsmiljøer mv. Gennemgangen af viden ift. nationer gav ikke væsentlig ny viden, 
men understøttede det generelle ressource-kapløb mellem nationerne.  

Væsentlige pointer fra oplægget som inspiration for Team Danmarks videre strategi-
arbejde:  

• Stort fokus på at øge eliteidrættens samlede ressourcer i lyset af, at alle primære 
aktører oplever ressourcemangel.  

• Ønske om få defineret eliteidrættens værdier – og synliggjort eliteidrættens 
samfundsværdi 

• Vigtigt med fokus på en klar rollefordeling mellem de nationale aktører inden for 
eliteidrætten – herunder behovet for løbende at kunne fokusere og prioritere.  

• Fokus på at styrke de lokale udviklingsmiljøer.  
• Integration af parasport i de sportslige målsætninger og yderligere styrkelse af 

samarbejdet mellem parasport og raskidrætten 
• Samspil med Svenska Spel med direkte støtte via stipendier til 75 atleter kunne 

inspirere til at udvikle lignende model i Danmark.  
 

Præsentation ved Per Boldt Jørgensen 
Per gennemgik Team Danmarks overordnede strategiske afsæt, målsætninger, 
indsatsområder og udviklingsmål for 2017 – 2020, herunder støtte- og atletkategorier. 

Bestyrelsens drøftede efterfølgende oplæggene, hvor der var bred enighed om, at den 
danske eliteidrætsmodel er velorganiseret, og rummer en række fordele frem for den 
svenske model. Drøftelserne affødte bl.a. følgende input: 

• Der er et ønske om en proces, hvor eliteidrættens værdier, herunder særligt 
landsholdsarbejdets bærende værdier på tværs af sportsgrene, defineres og 
forankres. Afsæt er Lov om Eliteidræt, hvor nogle værdier allerede er defineret og 
forankret (præstation, samfundsmæssig ansvarlighed, ”kulturpolitisk forankring”), 
samtidig skal Team Danmarks nuværende 4 værdier genbesøges. Administrationen 
blev opfordret til at overveje en videre proces. 

• Fokusering og afgrænsning af indsatsområder og udviklingsmål. Det kunne bl.a. 
være fordelagtigt med tidslinje samt indsnævring af mål og indsatsområder.  

• Ønske om tidlig involvering af referencegruppen.  
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