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1. Opgave 

Bestyrelsen skal orienteres om høringssvarene for Hovedlinjer for Strategi og Støttekoncept 
2021-2024 samt den videre proces for udarbejdelse af den kommende strategi og støttekoncept 
for perioden 2021-2024 
 

2. Baggrund 
Team Danmark udsendte i juni Hovedlinjer for Strategi og Støttekoncept til 62 forbund, 
Elitekommuner og universiteter. Vi har modtaget høringssvar fra 17 forbund, 6 Elitekommuner 
og et universitet. Samlet set rejser hovedlinjerne ikke væsentlige modreaktioner fra 
respondenterne, dog udtrykker de, at de glæder sig til at se hovedlinjerne foldet mere ud. Det 
gælder bl.a. ift. den værdibaserede tilgang og Team Danmark-puljen. Samtidig bemærker flere 
at ’ansvarlighed’ fylder mere i hovedlinjerne end tidligere og efterlyser en tydeligere definition 
af begrebet ’samfundsmæssig ansvarlighed’.  

 
• Strategi - Der er bred opbakning til de strategiske afsæt, hvor der især kvitteres for 

ressourcefokus, lige som mange er positive over for indsatser, der fokuserer på 
elitemiljøer. Bl.a. håndbold, svømning og cykling beskriver, at eliteidræt er krævende, 
og at selv om dansk eliteidræt bygger på en samfundsansvarlig model indebærer det 
omkostninger for den enkelte, hvis man vil opnå verdensklasse. I lyset af svømmesagen 
udtrykkes der en risiko for, at Team Danmark og forbundene bliver overforsigtige i 
forhold til at udvikle eliteidrætten og atleterne. 

 
Enkelte forbund er tvivlende ift. indhold på indsats 2 ’National infrastruktur’. Hvad 
kommer innovationscentrene konkret til at bidrage med?  

 
Elitekommunernes fokus er på indsatsen ’Understøtte talentmiljøer’. Her er et 
gennemgående tema, at de gerne vil have en tydeligere retning, konkrete metoder til at 
omsætte viden til praksis, lige som de ønsker at blive inddraget i udviklingen af 
talentarbejdet. 
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• Støttekoncept - Der er generelt opbakning til at ændre forbundskategorierne til en enkelt 
kategori ’Team Danmark Forbund’. Forbundene ser samstemmende positivt på, at Team 
Danmark vil indgå længerevarende samarbejdsaftaler og aftaler om længerevarende 
strategiske perspektiver end tidligere.  

 
Der er lige ledes opbakning til fortsættelsen af de fælles indsatser med Danmarks 
Idrætsforbund og Team Danmark-puljen. Nogle forbund har afklarende spørgsmål i 
forhold til Team Danmark-puljen. Det gælder f.eks. til puljens økonomi og kriterierne 
for at få del af midlerne.  

 
Samtidig rejser enkelte forbehold for at Team Danmark med den nyetablerede pulje 
risikerer at sprede sine indsatser/økonomi flere steder, således det fremover kan blive 
vanskeligt at prioritere midler i de forbundssamarbejder, der skal vinde medaljer til 
Danmark.  

 
• Kriterier for samarbejde - Ganske få kommentarer. Dog efterlyser især tennis og golf 

en diskussion af, hvordan sportsgrene, hvori der ikke afholdes EM eller VM, kan opfylde 
kriterierne for samarbejde, og Parasport Danmark kvitterer for en mere nuanceret 
målsætning og argumenterer for, at ikke-paralympiske idrætter skal have mulighed for at 
blive indplaceret i lighed med idrætter, der er ikke-olympiske. 

 
Arbejdsgruppen vil i samarbejde med referencegruppen med udgangspunkt i den aftalte procesplan 
arbejde videre med konkretisering af hovedlinjerne. Endelig godkendelse af Strategi og 
Støttekoncept 2021-2024 vil blive forelagt bestyrelsen i foråret 2020.  
 
3. Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

4. Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 

5. Bilag 
De samlede høringssvar  
 


