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Bestyrelsesrapport for perioden 30. april – 18. september 2019 
 
 
Ledelsesresumé 
 
Viden 
Team Danmark har afholdt et ’Idegenereringsmøde’ på tværs af alle aktører: forskningsmiljøer, forbund, kommuner og Team 
Danmark. Med afsæt i bevillingen fra Novo Nordisk Fonden var formålet med mødet var at styrke relationerne mellem 
samarbejdspartnerne og at udveksle og udvikle idéer, som kunne være relevante at arbejde videre med. 
 
Talent 
Team Danmark har igangsat en nytænkning af elitekommunekonceptet. Der er behov for at styrke grundlaget for en 
sammenhængende og vidensbaseret national koordinering af talent- og elitearbejdet i Danmark, og for at sikre en fortsat positiv 
udvikling af samarbejdet med de lokale aktører. Bestyrelsen forelægges et beslutningsforslag i andet halvår 2020 
 
Sportslige resultater for perioden 5. april – 9. september 2019: 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 9. september 2019 opnået i alt 28 medaljer ved EM og VM. Heraf er 10 VM-medaljer (9 i 
sommerolympiske discipliner),16 EM-medaljer (5 i OL-discipliner og 5 i PL-discipliner).  
 
Det betyder, at Danmark per 9. september 2019 ligger nr. 19 på nationsrankingen blandt alle nationer målt på antal medaljer ved 
VM i sommerolympiske discipliner. Blandt mindre nationer ligger vi nummer 3 efter New Zealand og Ungarn.  
 
Organisation 
For at styrke den tværgående koordinering i Team Danmark er der foretaget en ændringen i organiseringen. De 3 afdelinger er 
omdannet til 6 områder hvoraf Forskningssamarbejde (viden)har fået sit eget område (Lars Holm). Analyse forstærkes med fokus 
på vores vidensgrundlag indenfor både det sportslige og det samfundsrelaterede (Knud Skadborg). Der er desuden oprettet en ny 
koordinerende funktion, der går på tværs af forskning, forbund og ekspertise (Lars Balle Christensen). De øvrige områder er 
uændrede. 
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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 etableret et karrieresamarbejde med Danske Spil 

målrettet både praktikstillinger, mentorprogram og videre 
karriereforløb. 
 

• Team Danmark har vejledt og hjulpet ca. 35 atleter i forbindelse med 
opstart af studie og udskydelse af studiestart med baggrund i 
forventet olympisk deltagelse 
 

• Team Danmark er i dialog med Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet/Undervisningsministeriet om forlængelse af 
forsøgsordningen for eliteidrætselever på erhvervsuddannelserne, 
som udløber 31. januar 2020. 
 

• Team Danmark er i positiv dialog med Københavns Universitet om 
etablering af en vejledningsordning målrettet eliteatleter. 
 
 

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. 

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

Mål 1:  
• Team Danmark har i forlængelse af bevillingen fra Novo Nordisk 

Fonden ansat Lars Holm som forskningschef til ledelse og 
koordinering af Team Danmarks ”Forsknings-, innovations- og 
udviklingsstrategi”. Forskningschefen er Team Danmarks bindeled til 
nationale og internationale forsknings- og udviklingsmiljøer. 
 

• Team Danmark har afholdt et ’Idegenereringsmøde’ på tværs af alle 
aktører: forskningsmiljøer, forbund, kommuner og Team Danmark. 
Med afsæt i bevillingen fra Novo Nordisk Fonden var formålet med 
mødet var at styrke relationerne mellem samarbejdspartnerne og at 

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. 
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udveksle og udvikle idéer, som kunne være relevante at arbejde 
videre med. Der var ca. 90 deltagere til mødet  
 

Mål 2:  
• De interne innovationsworkshops ”Fra idé til eksperiment” er fortsat i 

2. halvår af 2019, og fortsætter i 2020.  
Eksperimenterne (innovationerne) understøtter Team Danmarks mål 
om at være en innovativ vidensinstitution. Hertil er der udarbejdet en 
”Inno-Pixi bog” til alle medarbejdere, der kan være med til at 
stimulere et kontinuerligt fokus på teknologi og ekspertise i eliteidræt. 

 
 

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

 
Mål 1, 2 og 3: 

 
• Team Danmark igangsætter en nytænkning af elitekommune 

konceptet. Det er et behov for at styrke grundlaget for en 
sammenhængende og vidensbaseret national koordinering af talent- 
og elitearbejdet i Danmark, og for at sikre en fortsat positiv udvikling 
af samarbejdet med de lokale aktører. Bestyrelsen forelægges et 
beslutningsforslag i andet halvår 2020. 
 

• Team Danmark genforhandler i den kommende periode 
samarbejdsaftalerne for perioden 2020-2023 med 8 elitekommuner: 
Kolding, Fredericia, Horsens, Aalborg, Odense, Aarhus, København 
og Holstebro. 

 
• På Idrætsmødet i Aalborg i august organiserede og modererede 

Team Danmark et spor om talent og performance. Fokus var på 
bæredygtige talentmiljøer med oplæg fra Team Danmark, SDU og to 
Elitekommuner. Alle sessioner var godt besøgt, og der var mange 
drøftelser på tværs af idrættens aktører.  

 

Mål 1: Fortsætte udviklingen af 
sammenhængende talentstrategier.  
 
Mål 2: Fastholde talentfulde atleter med 
potentiale til verdensklasse. 
 
Mål 3: Sætte fokus på vidensudvikling og 
videndeling om overgangene fra ”talent til 
verdensklasseatlet”.  
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• Team Danmark arrangerede i juni og august to workshops til 
implementering af Talentrejsen som er et sportspsykologisk 
materiale til idrætsklasserne i Elitekommunerne der er udviklet af 
Team Danmark og en række Elitekommuner i samspil. I alt 35 lærere 
fra 8 Elitekommuner deltog i de to workshops  
 

Organisation  
• For at styrke den tværgående koordinering i Team Danmark er der 

foretaget en ændringen i organiseringen. De 3 afdelinger er 
omdannet til 6 områder hvoraf Forskningssamarbejde (viden)har fået 
sit eget område (Lars Holm). Analyse forstærkes med fokus på vores 
vidensgrundlag indenfor både det sportslige og det samfunds-
relaterede (Knud Skadborg). Der er desuden oprettet en ny 
koordinerende funktion, der går på tværs af forskning, forbund og 
ekspertise (Lars Balle Christensen). De øvrige områder er uændrede 
 

• Team Danmark blev i slutningen af april ramt af et 
datasikkerhedsbrud i forbindelse med en mail-SCAM. Sikkerheds-
bruddet blev anmeldt til Datatilsynet, som i august har truffet 
afgørelse om, at Team Danmark har foretaget de nødvendige tiltag i 
denne situation. Dermed er sagen afsluttet. Team Danmark har ikke 
kunnet konstateret skader som følge af datasikkerhedsbruddet.    

 
• Team Danmark har i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund 

nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere Etisk Kodeks for Dansk 
Konkurrenceidræt. Bestyrelserne forelægges et beslutningsforslag 
medio eller ultimo 2020. 
 

• Team Danmark har i perioden taget afsked med 2 medarbejdere 
(Jesper Starcke og Jarl Venneberg Jakobsen), som begge har valgt 
at søge nye udfordringer.  
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Sportslige resultater 
samlet for 2019 
  
 
 

VM-medaljer og placeringspoint pr. 9. september 2019 i olympiske 
discipliner: 
 
VM-medaljer 
2019 

Point 2019 VM-medaljer 2015 
(pr. 9.9. 2015) 

Point 2015 
(pr. 9.9. 2015) 

9 83 9 102 

 
Danmarks nationsranking pr. 9.9.2019 baseret på VM-resultater i 
sommer OL-discipliner:  
Antal i Top 8 -
mindre nationer 

Antal i Top 8- 
Alle nationer  

Antal medaljer – 
mindre nationer  

Antal medaljer – 
alle nationer 

4. plads 20. plads 3. plads 18. plads 

 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 9. september 2019 opnået i alt 28 
medaljer ved VM og EM: 

• 10 VM-medaljer – 9 medaljer i olympiske discipliner 
• 18 EM-medaljer – heraf 7 i en olympisk disciplin og 5 i parasport 

 
 

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.  

 
sha@arkitema.dk 
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