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Bestyrelsesrapport for perioden 6. november – 3. december 2018 
 
Ledelsesresumé 
 
 
Dual Career 
Team Danmark har udpeget 41 Team Danmark-uddannelsespartnere blandt 57 modtagne ansøgninger fra 
ungdomsuddannelsesinstitutioner fordelt rundt i Danmark. Dermed stiger antallet med 56 pct (fra 27). Yderligere to ansøgerne har 
mulighed for at blive udpeget, såfremt de afsætter yderligere ressourcer af til at kunne opfylde de kvalitative kriterier. 
 
Talent 
Team Danmark har i samarbejde med Esbjerg Kommune 19. november 2018 afviklet ’Talent Summit’ med 240 deltagere. 
Heriblandt repræsentanter fra 22 forbund, Danmarks Idrætsforbund, 28 kommuner og en lang række talentudviklingsmiljøer fra hele 
landet.  
 
Sportslige resultater 
Danmark er 26. november 2018 målt på antallet af medaljer ved VM i sommer-OL discipliner) placeret som nr. 8 blandt mindre 
sportsnationer og på en delt 28. plads blandt alle nationer i Gracenotes opgørelse. Målt på antallet af top 8-placeringer er Danmark 
placeret som hhv. nr. 3 og på 19. pladsen.   
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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 udpeget 41 Team Danmark-
uddannelsespartnere blandt 57 modtagne ansøgninger fra 
ungdomsuddannelsesinstitutioner fordelt rundt i Danmark. Dermed 
stiger antallet med 56 pct. (fra 27). Yderligere to ansøgerne har 
mulighed for at blive udpeget, hvis de afsætter ressourcer til at kunne 
opfylde de kvalitative kriterier. 
 
Der er dog kun få erhvervsskoler i de store byer blandt ansøgerne. 
Team Danmark vil derfor tage initiativ til dialog med flere af de store 
erhvervsskoler. 

 
• Team Danmark afholder informationsmøder om 

’ungdomsuddannelse og elitesport’ i seks byer i perioden 26. 
november – 5. december 2018. Der forventes ca. 1000 deltagere. 
 

• Team Danmark har forlænget uddannelsespartneraftalen med UC 
Lillebælt for 2019 
 

• Team Danmark har 26. november 2018 afholdt møde med 
Københavns Universitets uddannelsesadministration med henblik på 
at styrke tilbuddene målrettet atleter. 
 
 

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 f    
danske atleter. 
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Mål 4:  
• Der er beskrevet og indkaldt til uddannelse for landstrænere. 

Uddannelsen afholdes fra marts 2019 til januar 2020. Hvert 
specialforbund kan deltage med 1-2 landstrænere. 

 
Mål 5: 

• Der er 26. november afholdt status møde med Københavns 
Kommune om NEC-København samt fremdrift for afklaringer 
omkring anlæg på Østerbro.  
Der foreligger udkast til endelig afrapportering fra de 3 regionale 
NECer (Aalborg, Aarhus og Odense). Når den sidste forelægger 
sammenfattes til endelig samlet rapport der kan forelægges 
bestyrelsen primo 2019 
 

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

Mål 1:  
• Uændret siden bestyrelsesmødet 5. nov. 

 
Mål 2: 

• Uændret siden bestyrelsesmødet 5. nov. 
 

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. 

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

 
Mål 1, 2 og 3: 

• Team Danmark har i samarbejde med Esbjerg Kommune afviklet 
’Talent Summit’ med 240 deltagere. Heriblandt repræsentanter fra 22 
forbund, Danmarks Idrætsforbund, 28 kommuner og en lang række 
talentudviklingsmiljøer fra hele landet.  
 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
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Formålet var: 
• At lancere Team Danmarks Talentkoncept 
• At stimulere til netværk og samspil på tværs af aktører i 

eliteidrætten.  
• At formidle nyeste viden med fokus på udvikling af talentmiljøer i 

verdensklasse, fastholdelse af talenter med særligt fokus på 
overgange, integration af dual career-strategier i talentarbejde og 
langsigtede talentstrategier. 

• Formidle international inspiration om talentstrategier.  
 
Team Danmarks Talentkoncept vil fremadrettet være afsættet for 
dialog om udviklingen af dansk talentarbejde nationalt såvel som 
lokalt. 

 

Mål 3: Sætte fokus på videnudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  

Organisation  
Støttekoncept 

• Der er udarbejdet detaljeret procesplan – inkl. referencegruppens 
involvering - for udarbejdelse af Støttekoncept 2021-2024. 

• På baggrund af bestyrelsesseminaret 5. nov. Er der udarbejdet 
baggrundsnotat til brug i den videre proces med kommende 
støttekoncept (se bilag). 
  

Arbejdsmiljø 
• Der er gennemført APV og på baggrund af undersøgelsen har Team 

Danmark igangsat handlingsplan ift. fysisk arbejdsmiljø som f.eks. 
støj, lys, varme mv. 
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Sportslige resultater 
  
 

Oversigt: VM-medaljer og placeringspoint pr. 26. november 2018 i 
olympiske discipliner 
 
VM-medaljer 2018 Point 2018 VM-medaljer 2014 Point 2014 

5 97 8 67 

 
Danmark er 26. november 2018 målt på antallet af medaljer ved VM i 
sommer-OL discipliner) placeret som nr. 8 blandt mindre sportsnationer og 
på en delt 28. plads blandt alle nationer i Gracenotes opgørelse. Målt på 
antallet af top 8-placeringer er Danmark placeret som hhv. nr. 3 og på 19. 
pladsen.   
 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 23. november 2018 opnået: 
 

• 27 EM-medaljer – heraf 16 i olympiske discipliner 
• 12 VM-medaljer – heraf 5 medaljer i sommerolympiske discipliner 
• 7 EM-medaljer i parasport 
• 5 VM-medaljer i parasport 

 
Brydning: Frederik Bjerrehus opnåede en 7. plads ved VM i brydning 
 
Karate: Michel Erik Fidelis Corbalan opnåede en 7. plads ved VM i karate.  

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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