
  
 
 

Side 1 af 5 

Bestyrelsesrapport for perioden 28. februar – 29. april 2019 
 

Ledelsesresumé 
 
Rammer og vilkår 
Team Danmarks uddannelse ”Det personlige lederskab i elitesport” blev igangsat d. 21-23. marts i Aarhus. Der deltager 30 trænere 
på uddannelsen, som har til formål at styrke landstrænernes personlige kompetencer og lederevner. Uddannelsen fortsætter til og 
med foråret 2020.   
 
Dual career 
Team Danmark har i april afholdt møde med Undervisningsministeriet med henblik på at iværksætte en fælles evaluering af de 
ordninger der er målrettet eliteidrætseleverne på ungdomsuddannelserne samt styrke det generelle samarbejde om at skabe 
fleksible vilkår.  
 
Viden 
Team Danmark har afholdt møde med forskningsnetværket/institutlederne. Mødets formål var at forstærke dialogen og samspillet 
med relevante forsknings- og udviklingsmiljøer i forhold til forskningssamarbejde, herunder faciliteter og udstyr til understøttelse af 
vidensudvikling. Hensigten er at identificere synergier mellem forskningsnetværkets og Team Danmarks respektive planer. 
 
Talent 
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har afholdt symposium med deltagere fra 21 specialforbund. Symposiet er det 1. 
trænersymposie i 2019. Formålet med trænersymposierne er at opdatere og udfordre de danske talenttrænere med fokus på, at 
implementere ATK 2.0.   
 
Sportslige resultater for perioden 27. februar – 5. april 2019: 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 5. april 2019 opnået i alt 7 medaljer ved EM og VM. To EM-medaljer, fire VM-medaljer (alle 
fire medaljer i sommerolympiske discipliner) og en VM-medalje i parasport 
Det betyder, at Danmark per 5. april ligger nr. 3 (delt med Frankrig) på nationsranking blandt alle nationer målt på antal medaljer 
ved VM i sommerolympiske discipliner. Blandt mindre nationer ligger vi nummer 1. Målt på antal top 8 placeringer, ligger Danmark 
samlet nr. 8 (sammen med Frankrig og Japan) og nr. 1. blandt mindre nationer. 
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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 i perioden frem mod ansøgningsfristen 15. marts 
vejledt og hjulpet en række atleter om og med kvote-2 ansøgninger 
til de videregående uddannelser. 
 

• På ungdomsuddannelsesområdet har Team Danmark indledt en 
positiv dialog med de største erhvervsskoler i København, Aarhus, 
Odense og Silkeborg med henblik at styrke vilkårene for 
eliteidrætselever og evt. med henblik på uddannelsespartnerskab 
med Team Danmark. Der er ydermere opstartet proces med 
uddannelsespartnerskab med SOSU H, der er udbyder af alle SOSU 
og pæd. assistentudd. I Storkøbenhavn. 
 

• Team Danmark har 10. april afholdt møde med 
Undervisningsministeriet for at iværksætte en fælles evaluering af 
ordningerne målrettet eliteidrætseleverne på ungdomsuddannelserne 
samt styrke det generelle samarbejde om at skabe fleksible vilkår.  

 
Mål 4:  

• Team Danmarks uddannelse ”Det personlige lederskab i elitesport” 
blev igangsat d. 21-23. marts i Aarhus. Der deltager 30 trænere på 
uddannelsen, som har til formål at styrke landstrænernes personlige 
kompetencer og lederevner. Uddannelsen fortsætter til og med 
foråret 2020.   

 
Mål 5: 

• Team Danmark afholdt 2. april dialogmøde vedrørende NEC. Alle 
forbund var inviteret, og der deltog 40 personer. På mødet 

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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gennemgik Lone Hansen i overordnede træk planerne for NEC og de 
samarbejdsflader som skabes med udgangspunkt i de fire byer 
(Aalborg, Odense, Aarhus og København). 
 
 

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

Mål 1:  

• Team Danmark har afholdt møde med 
forskningsnetværket/institutlederne. Mødets formål var at forstærke 
dialogen og samspillet med relevante forsknings- og 
udviklingsmiljøer i forhold til forskningssamarbejde, herunder 
faciliteter og udstyr til understøttelse af vidensudvikling. Hensigten er 
at identificere synergier mellem forskningsnetværkets og Team 
Danmarks respektive planer med henblik på en fælles nyttiggørelse. 

 
Mål 2:  

• I et samarbejde mellem Team Danmark, Dansk Kano- og Kajak 
Forbund og SAS Institute, er der ved at blive udviklet et særligt 
feedback værktøj, som kan give trænerne direkte tilbagemelding på 
hvordan roernes performance i bådene er. Roernes datamængder 
på vandet behandles og samles direkte til trænerens information. De 
seneste test og målinger er foregået i Florida i forbindelse med kajak 
landsholdets træningslejr.   

 
Mål 3: Se indsatsområde 3 

 
 

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 modtaget en interessetilkendegivelse fra Skive 
Kommune om elitekommunesamarbejde. Der er sportsligt, 
økonomisk og organisatorisk grundlag til at fortsætte dialogen om 
etablering af et formelt samarbejde. 
 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
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• Talentansvarlige fra 16 forbund deltog, da Team Danmark og DIF 
Talent og Elite i april afholdt møde for netværket for talentansvarlige i 
specialforbundene. Formålet er erfarings- og videndeling på tværs af 
sportsgrenene. På mødet var der særligt fokus på at identificere 
nuværende og fremtidige indsatsområder inden for talentarbejdet og 
sparre og udfordre på tværs af forbundene.  

 

• Der var 54 deltagere fra 21 forskellige sportsgrene og otte 
Elitekommuner, da Team Danmark og DIF Talent og Elite 20. marts 
2019 afholdte det 1. trænersymposie i 2019.det første af tre 
trænersymposier i 2019. Formålet er at opdatere og udfordre de 
danske talenttrænere med fokus på at implementere ATK 2.0. Emner 
var bl.a. forældresamarbejdet og sportspsykologi med udgangspunkt 
i ATK 2.0. 

 

• Der var i alt mere end 300 deltagere da Syddansk Universitet, 
Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark præsenterede FIT 
FIRST 10 i workshops i Brøndby, Odense og Aarhus. Syddansk 
Universitet og 10 specialforbund fremviste deres arbejde med FIT 
FIRST 10, som er et koncept med højintens, involverende og 
motiverende idræt for indskolingsbørn, med videnskabelig påviste 
effekter på sundhed, fysisk form, trivsel og læring. 

 

• Der er startet genforhandlingsproces om ny samarbejdsaftale med 
Kolding Kommune, Fredericia kommune, Horsens kommune for 
perioden 2020-2023. 

 
 

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

Organisation  

• Den 4. april afholdt Team Danmark medarbejdermøde i Brøndby. 
Mødets tema var proces og indhold (hovedlinjer) i strategi og 
støttekoncept 2021-2024 samt NEC og samspil med Novo Nordisk 
Fond-bevillingen.  
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Sportslige resultater 
samlet for 2019 
  
 

VM-medaljer og placeringspoint pr. 5. april 2019 i olympiske 
discipliner 
 

VM-medaljer 
2019 

Point 2019 VM-medaljer 2015 
(pr. 5. april 2015) 

Point 2015 
(pr. 5. april 2015) 

4 34 0 4 

 
Danmarks nationsranking pr. 5. april 2019 i olympiske discipliner 
baseret på VM-resultater i sommer OL-discipliner:  
Top 8-mindre 
nationer 

Top 8- Alle 
nationer  

Antal medaljer – 
mindre nationer  

Antal medaljer – 
alle nationer 

1. plads 8. plads* 1. plads 3. plads* 

*delt med Frankrig og Japan 
**delt med Frankrig 
 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 5. april 2019 opnået i alt 7 medaljer 
ved EM og VM: 

• 2 EM-medaljer – heraf 1 i en olympisk disciplin  

• 4 VM-medaljer – alle 4 medaljer i sommerolympiske discipliner 

• 1 VM-medalje i parasport 
 

Sportslige resultater for perioden 28. februar – 5. april 2019: 

• Banelandsholdet i cykling har opnået 3 medaljer og i alt 5 top-8 
placeringer ved VM – alle i OL-discipliner.  

• Katrine Pedersen har opnået en bronze-medalje ved EM i karate 
(kumite 63 kg. klassen). 

• Rajbek Bisultanov vandt guld ved EM i Brydning. (-77 kg) 
  

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.  

 


