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Bestyrelsesrapport for perioden 18. februar – 3. juni 2020 
 
 
Ledelsesresumé 
 
Økonomi 
• Team Danmark og DIF har modtaget en ekstraordinær donation fra Salling Fondene og Kirkbi samt en særbevilling fra 

regeringen til at dække ekstraordinære omkostninger, der er forbundet med at udskyde OL og PL til 2021 
 
 
Viden og forskning 
• Team Danmark har på baggrund af donationen fra Novo Nordisk Fonden iværksat en proces med de etablerede 

forskningsnetværk, der skal udmønte sig i en konkretisering af de forskellige forskningsprojekter. 
 

• Planen for specialfaciliteter (Novo Nordisk Fonden) er i proces og der er løbende dialog med forskningsinstitutionerne herom.  
 
Dual Career 
• Team Danmarks evaluering af ’Team Danmark ordningen’ på ungdomsuddannelserne forventes afsluttet primo juni. Team 

Danmark arbejder på en strategi vedrørende offentliggørelse, politisk adressering samt konkrete tiltag herunder forslag til 
mulige justeringer af lovgivningen. 
 

• Team Danmark har sammen med de videregående uddannelser hjulpet en lang række atleter med at revidere deres 
uddannelsesplaner grundet coronakrisen og det udskudte OL og PL. Team Danmark har generelt oplevet stor opbakning fra 
uddannelsespartnerne til atleternes særlige situation. 

 
Sportslige resultater pr. 7. februar 2020: 
• Team Danmark-støttede atleter har pr. 15. maj 2020 opnået i alt 4 medaljer ved VM og EM: 

o 2 VM-medaljer – heraf 2 medaljer i olympiske discipliner  
o 2 EM-medaljer – heraf 0 i olympiske discipliner 
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Indsatsområder Aktivitet Mål 

 
Indsatsområde 1:  
 
Team Danmark vil 
skabe bedre rammer 
og vilkår for 
atleterne og den 
sportslige ledelse. 
 

Mål 1: 
• Team Danmark og DIF har modtaget en ekstraordinær donation fra Salling 

Fondene og Kirkbi samt en særbevilling på 15 mio. kr. fra regeringen til at 
dække ekstraordinære omkostninger, der er forbundet med at udskyde OL og 
PL til 2021 

 
Mål 3:  
• Team Danmarks har sammen med uddannelsesinstitutionerne på de 

videregående uddannelser hjulpet en lang række atleter til reviderede 
uddannelsesplaner relateret til coronakrisen og det udskudte OL. 
 

• Team Danmark har hjulpet en række atleter (ca. 15) med at kvalificere deres 
kvote-2 ansøgninger til videregående uddannelse 
 

• Team Danmark har afholdt informationsmøde for atleter om videregående 
uddannelse i København i februar måned og bidraget til et tilsvarende møde i 
Aarhus 
 

• Team Danmark oplever øget efterspørgsel på Team Danmarks 
mentorprogram, 8 atleter fra sejl og 1 fra kajak er i proces. Der har også været 
øget antal i henvendelser fra eksterne personer (bl.a. tidligere atleter), der 
ønsker at blive mentor for nuværende atleter. 

 

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 o  
karriereforlængelse for atleter med 
potentiale til verdensklasse 
 
Mål 4: Styrke trænernes og sportschefe  
faglige niveau og kompetence. 
 
Mål 5: Etablere et Nationalt Elitesportsc  
som skaber rammer og vilkår i verdensk    
bedste danske atleter. 

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

Mål 1:  
• Team Danmark har på baggrund af donationen fra Novo Nordisk Fonden 

iværksat en proces med de etablerede forskningsnetværk, der skal udmønte 
sig i en konkretisering af de forskellige forskningsprojekter. Derudover er 
emner til forsknings- og udviklingsprojekter, der er indsamlet på Ide-
genereringsmødet den 3.juni 2019 samt i masterplanerne med forbundene, 
kondenseret til en bruttoliste af ideer, der er blevet forelagt forbundene. 
 

Mål 1: Skabe stærkt nationalt samspil 
med relevante forsknings- og 
udviklingsmiljøer og styrke disse 
miljøers internationale niveau. 
 
Mål 2: Øge fokus på teknologi og 
ekspertise i træning og konkurrence 
for de bedste atleter 
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Mål 2: 
• Planen for specialfaciliteter (Novo Nordisk Fonden) er i proces og der er 

løbende dialog med forskningsinstitutionerne herom. Der overvejes i denne 
proces stadig at investere i et mobilt laboratorium. 
 

 
Mål 3: Sikre en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og styrke samspillet 
med vores vigtige samarbejdspartnere 
i specialforbundene, DIF og 
Elitekommunerne. 

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

Mål 1: 
• Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har den 20. maj afholdt virtuelt 

netværksmøde for specialforbundenes talentansvarlige. Formålet var 
videndeling med fokus på erfaringer og udfordringer i forbindelse med 
coronakrisen samt hvordan forbundene sikrer den bedst mulige overgang, når 
træning og konkurrence skal genoptages.  
 

• Team Danmark har afholdt møder med talentansvarlige fra Fodbold, Håndbold, 
Svømning, Badminton og Ishockey med henblik på, opkvalificere indholdet i 
morgentræningen i idrætsklasserne på idrætsskolerne. 

 
• Team Danmark har underskrevet en samarbejdsaftale med Skive Kommune. 

 
Mål 2: 
• Evalueringen af Team Danmark-ordningen på ungdomsuddannelserne, som 

gennemføres i samarbejde med IDAN, er i den afsluttende fase. Data er 
indsamlet og første delrapport på erhvervsuddannelsesområdet er leveret og 
gymnasiedelen forventes leveret primo juni 2020. 
 

• Team Danmark er i gang med at videreudvikle basalkursus i ernæring til 
målgruppen talenter på 15-18 år. Første del af et nyudviklet kursus er blevet 
testet i 9. klasse på Søndrebroskolen i Aalborg med positiv feedback.  

 

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”.  

Organisation 
 
 

• Team Danmarks organisatoriske tilgang, i forbindelse med nedlukningen af 
Danmark som følge af Covid-19, har været, at medarbejdere, som 
udgangspunkt arbejder hjemmefra. Udover at tage hensyn til medarbejdernes 
familiære omstændigheder har vi bedt medarbejderne om i videst muligt 
omfang at afvikle restferie og afspadsering i perioden. Team Danmark er 
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kommet rigtig godt igennem perioden, og vores medarbejdere har vist deres 
format både i forhold til kreativitet i opgaveløsningen og i forhold til fleksibilitet 
for at få hverdagen til at gå op. 
 

• Analysechef Knud Skadborg fratrådte sin stilling i Team Danmark pr. 1. maj 
2020 efter gensidig aftale.  

 
• Team Danmarks DPO har jf. databeskyttelsesforordningen udarbejdet en 

årsrapport, der beskriver hændelser og aktiviteter for 2018/2019. Rapporten er 
vedlagt som bilag.  

Sportslige resultater 
samlet for 2020 
 

VM-medaljer og placeringspoint 2020 i olympiske discipliner:  
 

VM-medaljer 2020 
(pr. 19. maj 2020) 

Point 2020 
(pr. 19. maj 2020) 

VM-medaljer 2016 
(pr. 19. maj 2016) 

Point 2016 
(pr. 3. maj 2016) 

2 35 6 52 

 
Danmarks nationsranking pr. 15. maj 2020 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 

2. plads 10. plads 2. plads 14. plads 

 
Team Danmark-støttede atleter har pr. 15. maj 2020 opnået i alt 4 medaljer ved VM 
og EM: 

• 2 VM-medaljer – heraf 2 medaljer i olympiske discipliner 
o Guld: cykling, VM parløb herrer, Michael Mørkøv og Lasse Norman 

Hansen 
o Guld: cykling, VM 4 km holdforfølgelse herrer, Lasse Norman, 

Frederik Rodenberg, Julius Johansen og Rasmus Pedersen  
• 2 EM-medaljer – heraf 0 i olympiske discipliner 

o Guld: Badminton hold herrer 
o Guld: Badminton hold damer 

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 samt 
være i top-25 blandt alle nationer på 
internationale ranglister. 
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