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1. Indstilling 

- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DSU indplaceret som ’Eliteforbund’ i Team Danmarks 

Støttekoncept 2017-2020 i disciplinen ’mass start’ 

• Samarbejdet forankres fortsat i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan 

• 2019/20 er andet år i den toårige periode for DSU 

 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles, at DSU bevilges i alt kr. 847.550,- for perioden 01.07.2019 – 30.07.2020 

til det fælles elitebudget 

 

- Øvrig støtte 

• Det anslås at DSU i 2019 vil modtage ekspert support svarende til 100 timer 

 

 

2. Sidste periodes støtte 

• DSU modtog i 2018/19 samlet støtte på kr. 616.375,- til det fælles elitebudget 

 

• DSU fik i 2018/19 bevilliget ekspert support svarende til 65 timer.  

 

3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 

- Målbeskrivelser for 2019/20: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 

o VM 2020 - Målsætning: Top-5 + top-8 – Acceptabelt: Top 8 

 

• De vigtigste udviklingsmål i 2019/20 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  

o Trænings- og præstationsoptimerende tiltag målrettet de sidste - ofte afgørende - 80 

sekunder af konkurrencerne i samarbejde med Team Danmarks eksperter inden for 

fysiologi og ernæring 

o 6-8 ugers yderligere istræning end tidligere år, inden konkurrencesæsonen indledes 

o Udvikling af landsholdets gruppedynamik gennem sportspsykologiske indsatser 

o I samråd med Team Danmarks fysiologer afprøvning af højdetræning i juli 2019 og 

gennemførsel af højdesamling frem mod VM 2020  

o Etablering af et internationalt træningsmiljø som skal sikre træningssparring på højt 

niveau til de danske atleter 
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o Udvikling af holdforfølgelse med mål om at afdække top-5 resultatpotentiale til OL i 

2022 

 

 

4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasseatleter:  Elena Møller Rigas og Viktor Hald Thorup 

• Eliteatleter: 2 

 

5. Økonomi 

• Omsætning i DSU i 2018/2019: kr. 3.348.472,-.  

• DSU’s egenkapital pr. 31/03 2019: ca. kr. 2.000.000,- 

• Det fælles elitebudget for 2019/20 udgør i alt kr. 1.472.125,- 

• DSU andel i det fælles elitebudget udgør kr. 624.575,- og Team Danmarks andel udgør kr. 

847.550,-  

• Ca. 44% af DSU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 

 

6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018/19 

 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DSU har i 2018 opfyldt den sportslige målsætning med følgende præstation:  

o 6. plads VM (Elena Møller Rigas) 

- Status på DSU’s udviklingsmål for 2018/19. 

• DSU har i særlig grad lykkedes med følgende udviklingsmål: 

o At lave praktiske aftaler om træningsbase for sæsonen 2019/20 

 

• DSU har kun delvist igangsat følgende udviklingsmål:  

o Styrke det kvindelige træningsmiljø for Elena Rigas Møller 

o Videndeling med landstrænerne i banecykling 

 

• DSU har ikke igangsat følgende udviklingsmål 

o Taktisk præstationsanalyse af ’mass start’ i samarbejde med Team Danmark, da 

landstræneren selv er i stand til at udføre analysen gennem tilgængelige data 

 

6. Forbundets kommentarer 

Dansk Skøjte Union har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til 

bestyrelsesindstillingen for 2019/20 

 

 

 


