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1. Opgave 

Bestyrelsen skal orienteres om bevillingsstrategien for dels Novo Nordisk fondsmidlerne og dels 
egne midler allokeret til forskning. Her orienteres der om hvordan forskningsområdet integreres 
yderligere i organisationen. 
 

2. Baggrund 
Med donationen fra Novo Nordisk Fonden (NNF) til Team Danmark på samlet set DKK 100 
mio. til forskning og specialfaciliteter blev det besluttet, at en internationalt anerkendt 
seniorforsker skulle ansættes til at lede forskningsprogrammet. Lars Holm tiltrådte 1.august 
2019 som forskningschef.  
Den vigtigste forestående opgave var at beskrive og strukturere uddelingsstrategien for de DKK 
50 mio. allokeret til forskningssamarbejde. Første opgave var at formulere et opslag og 
fastlægge en ansøgningsdeadline.  
De nært forestående opgaver indebærer:  

• At forskningschefen skal placere sig centralt i et tæt samarbejde mellem 
forskningsinstitutioner, der bedriver idrætsrelevant forskning og Team Danmark. Dette 
arbejde skal over de kommende år være med til at sikre, at idrætsforskningen i Danmark 
bindes sammen i netværk omkring faglige og praktiske spørgsmål, der tager afsæt i 
eliteidrættens udfordringer. 

• At bringe trænere/atleter og forskere sammen med Team Danmark medarbejdere som 
bindeled og skabe en gensidig forståelse af, hvorledes begge parter kan drage nytte af et 
samarbejde. 

• At medarbejderne i Team Danmark udbygger deres integration af forskning, innovation 
og udvikling i deres daglige arbejde og anser det for simpelt og tidsmæssigt problemløst 
at understøtte forskningsprojekter. Der udbygges på den eksisterende struktur hvor 
koordinering mellem forbund, Team Danmark og forskningsnetværket er integreret i det 
daglige arbejde   

• Prioritere Team Danmarks investeringer af udstyr og teknologier i bygninger og 
faciliteter, som etableres af andre parter (f.eks. universiteter, kommuner og i forbindelse 
med etablering af træningsmiljøer).  
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De formulerede strukturer og prioriteringer for forskningsarbejde, som er formuleret med 
baggrund i NNF-bevillingen er generelt gældende for Team Danmark-støttet forskning. 
 
Lars Holm vil på bestyrelsesmødet præsentere indholdet af bevillingsstrategien samt give en 
status på arbejdet med at udbygningen af samarbejdet med forskningsnetværket (som beskrevet i 
Team Danmarks forsknings, innovations- og udviklingsstrategi 2017-2020) 
 

3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at forskningschefen fortsætter 
sit arbejde med at bringe Team Danmarks økonomiske midler i spil og ligeledes arbejder for at 
integrere forskningssamarbejdet yderligere i Team Danmark organisationen. 
 

4. Økonomiske konsekvenser 
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Team Danmark indeholdt i denne udbygning af 
forskningssamarbejdet i organisationens arbejde. Dog forventes det, at det udvidede 
forskningssamarbejde vil aflede flere opgaver i arbejdet med at være bindeled mellem forskere 
og atleter/trænere.  
 

5. Bilag 
Oplæg der præsenteres på mødet af Lars Holm 
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