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1. Baggrund 
Team Danmark har i en årrække uddelt Team Danmarks talentpris i forbindelse med sportens galla-
show i Herning 
 
Prisen gives til en person, der har gjort en helt særlig indsats for at styrke udviklingen af danske 
sportstalenter; en talenttræner, en sportschef, en ildsjæl i en klub eller i en kommune, en træner, en 
sportschef, en kommune eller andre, som i løbet af det seneste år har gjort en ekstraordinær indsats 
for talentudviklingen i dansk elitesport. 
 
Faktuelt er prisen blevet givet til en række trænere og sportschefer fra de forbund Team Danmark 
støtter. Enkelte gange er prisen gået til personer fra skoler, forbund og en enkelt kommune. 
Listen ser således ud; 
 
2018: Jan Christiansen, Dansk Sejlunion 
2017: Kirsten Cornelius, rektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF 
2016: Thor Hyllegaard Pedersen, sportschef i Danmarks Brydeforbund 
2015: Morten Bennekou, talentchef i Danmarks Cykle Union 
2014: Finn "Beton" Jensen, kraftcentertræner i Dansk Sejlunion 
2013: Finn Larsen, talentudvikler i Maribo Kajakklub 
2012: Lars Christensen, sportschef i Dansk Forening for Rosport 
2011: Elitesekretariatet i Svendborg Kommune 
2010: Dansk Golf Union for konceptet ’Creating Winners’ 
2009: Lars Lindstrøm, talenttræner i Dansk Orienterings-Forbund 
2008: Danmarks Cykle Union 
2007: Danmarks Ishockey Union 
2006: Benni Ljungbäck, landstræner i Danmarks Brydeforbund 
 
Prisen har været uddelt 13 gange. Det har været meget varierende hvilke kandidater, der er faldet 
inden for rammerne af denne pris.  
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En pris der understøtter Trænernes arbejde; 
Team Danmark har haft og vil have endnu mere fokus på trænere i de kommende år. Derfor foreslås 
det, at prisen ændrer navn så den i højere grad har fokus på de trænere, der står både talenter og 
topatleter. Det vil være et stærkt signal til trænerne og være med til at synliggøre og anerkende dem 
som en af de vigtigste brikker i atleternes udvikling i både talent- og elitemiljøerne. 
Der er i for nuværende ikke en pris der sætter spotlight på trænerne og deres indsats, der ofte ud-
øves uden den store opmærksomhed fra omverdenen og ofte også uden større økonomisk kompen-
sation.  
 
Navn;  
Det foreslås at prisens navn bliver: Team Danmarks Trænerpris. Navnet kan kobles sammen med 
navnesponsor – som for nuværende er Salling Fondene: Team Danmark og Salling fondenes Træ-
nerpris 
 
Kriterier; 
Prisen gives til en træner som har udmærket sig ved at have gjort et særligt udviklingsarbejde med 
enkelte atleter, et hold eller et elitemiljø, der har ført til resultater på højt internationalt niveau.  
Resultaterne skal være baseret på en kombination af høj faglighed, stærke værdier og en personlig-
ledelses- og trænerstil. 
 
Organisering; 
Prisvinderen besluttes af en komite bestående af Team Danmarks formand, direktør og chef for 
sportslig udvikling samt eventuel navnesponsor (Salling i 2019 og 2020) samt en atletrepræsentant  
(fx fra aktivkomiteen) og en repræsentant fra DIF (formand/direktør).  
 
Komiteen træffer beslutning på baggrund af indstillinger fra Team Danmarks medarbejdere, For-
bund og Atleter (fx verdensklasse og eliteatleter).  
Team Danmarks administration udvælger tre til fem kandidater blandt de indstillede til komiteen.  
 
Proces; 

• Medio oktober – kriterier og tidsplan udsendes til dem der kan indstille 
• Primo november – Deadline for at indstille kandidater 
• Medio november – Team Danmarks administration behandler indstillingerne  
• Herefter mødes komite og beslutter 
• Senest 1.december – endelig beslutning om vinder 

 
2. Beslutning 
Bestyrelsen skal tage stilling til ovennævnte navneændring samt kriterier, organisering og proces. 

 
 


