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1. Opgave 

Bestyrelsen skal orienteres om det videre arbejde for realiseringen af Team Danmarks og 

Danmarks Idrætsforbunds visioner om et Nationalt Elitesportscenter. 

 

2. Baggrund 

Bestyrelsen godkendte på mødet den 27. februar, at Team Danmark arbejder videre på at 

udvikle visionen til et nationalt elitesportscenter, hvor innovation og vidensudvikling til gavn 

for atleter, trænere og forskningsmiljøer er omdrejningspunktet. Visionen skal realiseres ved at 

fokusere på moderne, mobile og digitale løsninger, som dels er fleksible og dels forstærker de 

eksisterende verdensklassemiljøer (eliteidræt og forskning). 

 

Hovedparten af verdensklassemiljøerne i dansk eliteidræt ligger i Københavnsområdet (roning, 

kajak, badminton, svømning, banecykling), og med den 5-årige bevilling fra Novo Nordisk 

Fonden har Team Danmark økonomi (50 mio.) til at investere i specialfaciliteter, hvor atleter og 

trænere færdes til hverdag. Samtidig indeholder bevillingen 50 mio. kr. til forskning i 

eliteidrætsspørgsmål, hvor atleter, trænere og forskere bindes tættere sammen og økonomi til at 

investere i eliteidrætsforskning og dermed styrke vidensmiljøerne så fokus kan rettes mod 

eliteidrættens behov for viden. 

 

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund vil de kommende uger mødes med 

arbejdsgrupperne for de regionale centre i hhv. Aarhus, Odense, Aalborg og København for at 

konkludere på de udarbejdede rapporter og drøfte det fremadrettede indhold og samarbejde på 

regionalt niveau. 

 

Videreudviklingen af visionen fra 2017 om et Nationalt Elitesportscenter med udgangspunkt i 

en bygning i København til et nationalt projekt med viden og innovation som omdrejningspunkt 

kalder på et nyt navn, der afspejler initiativet. Administrationen har drøftet navnet med 

kommunikationsekspert Sune Bang og foreslår at navngive det ’Team Danmarks 

Innovationscenter’ – et navn, der vil kunne versioneres til eksempelvis ’Team Danmark 

Innovationscenter Aarhus’, Team Danmark Innovationscenter Bellahøj’ etc. På mødet vil Sune 

Bang begrunde valget af navnet og drøfte eventuelle alternativer. 
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I processen med at ansætte en forskningschef har der været afholdt samtaler med tre kandidater 

hvoraf en kandidat er udvalgt. Der forhandles med vedkommende med forventet start 1. maj 

2019.  Forskningschefens første opgave bliver, i samarbejde med administrationen, at udarbejde 

detailplan for teknologi-infrastrukturen og dermed hvorledes facilitetsdelen virkeliggøres. 

 

3. Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 

 

5. Bilag 

 Udkast til nyhed vedr. NEC 


