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51 

medaljer – 20 VM og 31 EM  
(heraf 4 VM og 6 EM medaljer  

i parasport)

24 

Team Danmark samarbejder med  
24 Elitekommuner. I 2019 blev Skive 

Kommune ny Elitekommune. 

91,7%
af samlede midler anvendt til  

direkte eller indirekte støtte til  
specialforbund og atleter.

44
uddannelsespartnere på  

ungdomsudannelserne og 6 på de 
videregående uddannelser.

40.5 
MIO. KR.

til etablering af fem fokuserede forsk-
ningsnetværk blandt forskningsmiljø-

er i hele Danmark.

139 
MIO. KR.

investeret i dansk eliteidræt.



10
Parasport blev årets  

medaljetopscorer med  
10 medaljer.

12,1 
MIO. KR.

fra Salling Fondene i direkte  
økonomisk støtte til atleter fra ti 

idrætsgrene frem mod Tokyo 2020

113
placeringspoint ved VM i 

OL-discipliner

29
landstrænere fra 23 forbund har 

 deltaget i Landstræneruddannelsen 
”Det personlige lederskab i elitesport” 

15
Team Danmark-støttede  

specialforbund vandt EM- eller 
VM-medaljer i 2019

Cykling blev med  
34 placeringspoint årets mest  

vindende specialforbund



VERDENSMESTRE KASTEDE 
GULDSTØV OVER 2019

2019 har været et stærkt dansk sportsår med flere store præstationer. 49 EM- og 
VM-medaljer står der på bundlinjen i et år med markante højdepunkter. Et år, som 

også var et turbulent sportsår med fokus på trivsel blandt eliteatleter.

2019 blev skudt i gang med et brag, da 
håndboldherrerne inviterede hele Danmark 
til VM-fest og vandt en suveræn sejr på 
hjemmebanen i Boxen i Herning. VM-guldet 
er det første til dansk herrehåndbold, der nu 
indtager tronen som både olympiske mestre 
og verdensmestre.

Siden fulgte en lang række andre impone-
rende resultater, som gav genlyd ikke bare i 
Danmark men også på den store internati-
onale scene. Mads Pedersens verdensme-
sterskab i landevejscykling og Anne-Marie 
Rindoms VM-guld i Laser Radial for bare at 
nævne et par eksempler.
 
2019 har været et stærkt dansk sportsår 
målt på medaljer. Vi er på linje med 2015 (året 
før OL) med 12 VM-medaljer i de sommero-
lympiske discipliner, og det er imponerede 
godt gået af atleter, trænere og sports-
chefer. Dansk eliteidræt fastholder altså et 
meget højt internationalt niveau. 

Antallet af top 8-placeringer er dog faldet 
fra 27 i 2015 til 21 i 2019, og det kan være et 
tegn på, at det generelle niveau er faldende. 
Vi er meget opmærksomme på top 8-pla-
ceringerne, og der er ingen tvivl om, at der 
konstant skal arbejdes stenhårdt, udvikles 
og investeres målrettet og intelligent, hvis 
vi også skal give fremtidens danske atleter 
muligheden for at blive blandt de bedste i 
verden.

 MERE END MEDALJER
Team Danmarks arbejde skal dog ikke kun 
måles i antallet af medaljer, top 8-placeringer 
eller, hvordan atleternes udstyr, teknologi 
eller træning optimeres til sidste detalje. 
Dansk eliteidræt er kendetegnet ved, at vi 
arbejder hele vejen rundt om atleterne på en 
måde, som både er ansvarlig og på atleter-
nes præmisser.
 
Derfor er det vigtigt for dansk eliteidræt, at 
f.eks. historierne om mistrivsel fra svømme-
miljøet i perioden 2003-2014 kommer frem i 
lyset. Det giver os mulighed for at handle, og 
jeg vil gerne rose de atleter, der har delt de-
res historier. Det har krævet mod. Historierne 
viser, hvor vigtigt det er, at vi insisterer på en 
ansvarlig model. Det kan kort koges ned til, at 
vi sætter mennesket før medaljen.

ANSVARLIGHED PÅ ALLE 
NIVEAUER
Historierne, der er kommet frem, har allerede 
haft den konsekvens, at vi er blevet skærpet 
på at få atleternes stemme frem. Vi anerken-
der en individualiseret tilgang samtidig med, 
at vi værner om det fællesskab, der er i en 
landsholdsstruktur. Ansvarligheden i dansk 
eliteidræt starter ikke på landsholdsniveau. 

Det er en tilgang, som skal gennemsyre 
dansk idræt fra de tidlige år i klubberne og 
hele vejen til højeste seniorniveau. Team 
Danmark tog i 2005 initiativ til at udvikle et 



Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) for 
børn og unge, som netop tager hensyn til det 
enkelte individ og bygger på en ansvarlighed 
i talentarbejdet. 

Vi holder fokus på glæde, trivsel og men-
neskelig udvikling som kerneværdier i al 
sundt talent- og elitearbejde. Vi ser ikke en 
modsætning mellem gode præstationer 
og trivsel. Tværtimod, for atleter der trives, 
præsterer bedst.

Det er også grundlaget i publikationen ATK 
2.0, som er fundamentet for vores samar-
bejde med Elitekommuner og forbund om 
talentarbejde på lokalt og nationalt niveau.

VIDEN I CENTRUM
I takt med at flere lande lykkes med at udvikle 
atleter, der kan kæmpe med om medaljerne, 
bliver placeringerne ofte afgjort med meget 
små marginaler. Dansk eliteidræt har ikke 
økonomiske muskler, der kan matche langt 
de fleste af de lande, vi konkurrerer med. 
Derfor skal Danmark vinde medaljer ved at 
arbejde klogere og give atleterne adgang til 
den bedste viden, der findes. 
 
Vi har med uvurderlig støtte fra Salling Fon-
dene og Novo Nordisk Fonden haft mulighe-
der for at hjælpe atleter, trænere og forbund 
med at arbejde med viden og mulighed for at 
investere i forskningsmiljøer, så de kan sætte 
forskning i idræt højt på deres dagsorden og 
medvirke til at løfte vidensniveauet i dansk 
idræt. Team Danmark har i 2019 arbejdet på 
at skabe et helt nyt set up med stor opbak-
ning fra universiteterne i Danmark.
 
Vi er lykkedes med at skabe nogle helt nye 
og tværgående forskningsnetværk, som kan 
udvikle viden, der kan give danske atleter 
muligheden for at få de små marginaler på 
deres side. De forskellige netværk kommer 

til at fokusere på emnefelter, hvor forskellige 
fagligheder får mulighed for at belyse og 
udforske emnerne fra flere vinkler. Vi mærker 
stor opbakning fra forskningsmiljøerne til 
arbejdet, og vi glæder vi os til at investere 
i arbejdet med midler fra Novo Nordisk 
Fonden.
  
FREM MOD 2020 
2020 er sidste år i Team Danmarks nuvæ-
rende rammeaftale med kulturministeriet 
og dermed også for vores Støttekoncept. 
Vi har i 2019 udarbejdet Hovedlinjer til det 
kommende Støttekoncept for perioden 
2021-2024 i samarbejde med en række 
samarbejdspartnere som vil udgøre det 
strategiske grundlag for en genforhandling 
af rammeaftalen med Kulturministeriet. I den 
kommende olympiade vil Team Danmark 
blandt andet have fokus på hvordan elitemil-
jøerne arbejder og især på de værdier, som 
skal være bærende i miljøerne.

Det nærtstående OL betyder også, at mange 
olympiske sportsgrene vil have et stærkt 
fokus på at sikre kvalifikation til OL, så der er 
mulighed for at sikre optimale forberedelser 
frem mod legene. Der afholdes i 2020 
samtidig en lang række verdensmester-
skaber og europæiske mesterskaber, hvor 
det er målsætningen at de danske atleter er 
med i toppen. Den overordnede målsætning 
er at fastholde det samme høje sportslige 
niveau som i de foregående år, og herunder 
at fastholde Danmark blandt de stærkeste 
sportsnationer i verden.

Det kræver økonomiske ressourcer at 
nå vores ambitiøse målsætninger. Med 
udlodningsmidlerne, der genereres fra 
Danske Spil, og midlerne fra finansloven, 
som udløber efter 2021, har vi et godt 
udgangspunkt. Men vi kommer ikke uden 
om, at det kræver mere økonomi, hvis vi skal 



kunne opretholde Danmarks konkurrence-
niveau på en ansvarlig måde, som vi er stolte 
af i Danmark. Presset på den enkelte atlet 
er stort og stigende og det skal vi håndtere 
også i fremtiden. Derfor er olympiske 
partnerskaber med danske virksomheder 
og partnerskaber med danske fonde også 
en vigtig del af Team Danmarks arbejde, og 
der vil i 2020 også være fokus på at, vi fortsat 
kan tiltrække økonomiske ressourcer - både 
fra kommercielle virksomheder og fonde og 
fra staten.

En ting er sikker: Vi arbejder hver dag sten-
hårdt for at den positive udvikling fortsætter, 
og vi håber, at du fortsat vil bakke op om 
vores arbejde for at gøre Danmark til verdens 
bedste sted at dyrke eliteidræt.

Frank Jensen
Bestyrelsesformand, Team Danmark 



Anders Antonsen
Badminton

Foto: Adek Berry,  
Ritzau/Scanpix



SPORTSLIGE 
RESULTATER I TAL

DANSKE RESULTATER I 2019
Team Danmark-støttede forbund har vundet 49 medaljerne i 15 forbund  
– der er vundet 30 EM-medaljer og 19 VM medaljer

DANMARKS TOP 8-PLACERINGSPOINT 
VED VM I OL-DISCIPLINER

Note: 8. plads = 1 point, 7. plads = 2 point osv. I discipliner uden VM anvendes End of Year Rank.
2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

97

64

111
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7
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11
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Kilde: Gracenote



DANMARKS PLACERING  
PÅ RANGLISTER

 NATIONER UNDER 10 MIO. INDBYGGERE

 ALLE NATIONER

2019

5

26

SOMMER OL-DISCIPLINER

2011 2015

5

23

6

24

2019

5

23

ALLE DISCIPLINER

2011 2015

7

25

8

24

Rangeringerne er baseret på antallet af top 8-placeringer ved VM eller OL det pågældende 
år. Der er medtaget alle top 8-placeringer i discipliner, som er på sommer-OL-programmet i 
den pågældende olympiade. “Alle discipliner” er alle olympiske og ikke-olympiske discipli-

ner, hvor der afholdes VM, som registreres af Gracenote. 
Data er hentet i Gracenote april 2020



VINDERE PÅ OG  
UDEN FOR BANEN

Team Danmark har fokus på at løfte danske atleters uddannelsesmuligheder og 
styrke kompetenceniveauet blandt trænere og ledere.   

SALLING FONDENE ER MED 
HELE VEJEN TIL 2020

Team Danmark modtog i 2019 12,1 mio. kr. 
fra Salling Fondene. Midlerne er en del af 

en samlet donation på 50 mio. kr., som skal 
udvikle og styrke dansk eliteidræt frem mod 

OL i Tokyo i 2020.

MENTORPROGRAM
Team Danmark har udviklet og igangsat et 
mentorprogram, der giver atleter mulighed 
for at få en mentor. Mentorerne kommer fra 
dansk erhvervsliv og matches med atleter 

ud fra relevant faglighed og den enkelte 
atlets situation.

LEDERUDDANNELSE 
FOR LANDSTRÆNERE

Team Danmarks har i 2019 igangsat 
Landstræneruddannelsen ”Det personlige 

lederskab i elitesport” med deltagelse 
af i alt 29 trænere fra 23 Team Danmark 
forbund. Modulerne har haft fokus på at 

give landstrænerne en større indsigt i egen 
ledelsesstil som træner samt at give dem 
redskaber og sparring til at udvikle denne 

i forhold til den arena og den kultur, de 
arbejder i til daglig.

UDDANNELSESSTØTTE 
TIL ATLETER

I 2019 har Team Danmark bevilget i 
alt 88 måneders uddannelsesstøtte 

samt finansieret ca. 1.400 supplerende 
undervisningstimer til eliteatleter.



Daniel Wagner
Parasport

Foto: Helene Wiesenhaan



VIDEN  
FLYTTER 

GRÆNSER
Dansk eliteidræt er afhængig af, at den nyeste og bedste viden er tilgængelig  
for atleter, trænere og sportschefer. Derfor er innovation et strategisk afsæt  

for Team Danmarks arbejde i 2017-2020.

FORSKNING SKABER VINDERE
 Team Danmark støtter per 1. januar 
2020 i alt 13 konkrete forsknings- og 

udviklingsprojekter. Projekterne
spænder vidt i omfang og metode og skal

løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt
og skabe forbedret præstationsevne for

atleter og trænere.

FORSKNINGSNETVÆRK
Team Danmark har i 2019 iværksat 
en ansøgningsproces med henblik 
på at uddele støtte på i alt 40,5 mio. 
kr. til etablering af fem fokuserede 

forskningsnetværk blandt 
forskningsmiljøer i hele Danmark. 

Midlerne stammer fra en bevillig fra Novo 
Nordisk Fonden. Team Danmark modtog 

ansøgninger for i alt 134 mio. kr.

KUNNE MAN...?
I 2019 har Team Danmark afholdt en række 

innovationsworkshops. Workshops har 
resulteret i 9 konkrete idéer, der er blevet 

testet.

TEKNOLOGI OG 
PRÆSTATIONSANALYSE

Team Danmark arbejder strategisk 
med teknologisk udvikling og 

præstationsanalyse i tæt samarbejde 
med forbund, atleter, universiteter og 

virksomheder. I 2019 har Team Danmark 
blandt andet arbejdet med projekter inden 

for biomekanisk analyse, dataanalyse 
samt udvikling og implementering af nyt 

teknologisk udstyr i blandt andet håndbold, 
kajak, banecykling og svømning.



Sverri Nielsen
Roning

Foto: Yellows





Anne-Marie Rindom
Sejlsport

Foto: Flemming Østergaard, 
Dansk Sejlunion



ELITEKOMMUNERNE 

Team Danmark samarbejder med 24 Elitekommuner om at udvikle og højne kvali-
teten af talentarbejdet i dansk eliteidræt. Hver kommune  

understøtter de lokale talentmiljøer, så unge talenter kan udvikle 
sig til at begå sig på højeste internationale niveau. Elitekommunerne 
arbejder tæt sammen med idrætsskoler og de lokale ungdoms- og 

videregående uddannelser, så talenterne kan kombinere 
både idræt og uddannelse. 

AALBORG

RANDERS

AARHUS

HOLSTEBRO

HORSENS

VEJLE

ESBJERG
FREDERICIA

KOLDING

HADERSLEV

ODENSE

SVENDBORG

SLAGELSE

ROSKILDE

HELSINGØR

HILLERØD

GENTOFTE

KØBENHAVN
BALLERUP

SILKEBORGHERNING

VIBORG

THISTED

SKIVE



STÆRKT TALENTARBEJDE 
SKABER MORGENDAGENS 

STJERNER

Sammenhængende talentstrategier er nøglen til succes i eliteidræt.  
Fokus i Team Danmarks talentarbejde er på stærke værdier samt på at tilegne sig 
og videreformidle den nyeste viden om træning af børn og unge til vores samar-

bejdspartnere.

SUNDT TALENTARBEJDE MED 
STÆRKE VÆRDIER

Sammenhængende talentstrategier 
er nøglen til succes i eliteidræt. Fokus 
i Team Danmarks talentarbejde er på 
stærke værdier samt på at tilegne sig 
og videreformidle den nyeste viden 
om træning af børn og unge til vores 

samarbejdspartnere.

 
NETVÆRK FOR 

TALENTANSVARLIGE
I samarbejde med DIF har Team 

Danmark videreudviklet et netværk for 
talentansvarlige i 23 specialforbund. Der 
er i 2019 afholdt fire netværksmøder med 

fokus på værdibasseret talentarbejde, 
forældresamarbejde og videreuddannelse 
af lokale talenttrænere samt forventninger 

til atleter, forældre og trænere i det gode 
talentarbejde. Derudover har Team Danmark 

afviklet en række netværksaktiviteter og 
seminarer for lokale koordinatorer samt 

talent- og elitetrænere.

H U S

E T

TALENTSTRATEGIER I 
FORBUNDENE

Alle forbund, som Team Danmark 
samarbejder med, har strategier for 

talentarbejde og arbejder på at skabe 
optimale rammer for vores næste generation 

af atleter. Team Danmark har i 2019 ydet 
rådgivning til en række forbund i forhold 

til udvikling af nye strategier og koncepter 
med henblik på at sikre, at talentstrategierne 

afspejler den nyeste viden og de bedste 
erfaringer på tværs af forbund.

CERTIFICERING AF 
IDRÆTSSKOLER

Team Danmark har i 2019 indgået et 
samarbejde med VIA University College 
og DIF om certificering af idrætsskoler. 
Certificeringen indeholder bl.a. krav til 

implementering af ATK 2.0, videreuddannelse 
af idrætslærerne og minimum 6 timers idræt 

per uge. Certificeringen skal sikre udvikling af 
gode idrætsmiljøer på skolerne.



ELITEIDRÆTTENS  
INTEGRITET ER AFGØRENDE

Team Danmark har fokus på at sikre elite-
idrættens integritet og forpligter de Team 
Danmark-støttede forbund til at efterleve 
Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ om 
matchfixing samt de til enhver tid gældende 
internationale regler om bekæmpelse af 
matchfixing og doping. Samtidig modtager 
alle Team Danmark-støttede atleter mindst 

en gang om året information om regler for 
spiladfærd og doping.

Team Danmark har en intern arbejdsgruppe, 
der forholder sig til relevante temaer i rela-
tion til idrættens integritet herunder også 
samarbejdet med Anti Doping Danmark. 

Michaels Christensen
Automobilsport

Foto: Porche AG



I de seneste år har Team Danmark etableret 
en række nye samarbejdsrelationer med 
DIF. De væsentligste samarbejdsflader 
i 2019 har været fælles talentprojekter, 
planlægning af OL i 2020 og oprettelse af 
netværk for talentansvarlige i forbundene 
og trænersymposier for talenttrænere i 
hele Danmark. 

Samspillet med Kulturministeriet om udvik-
lingen af dansk elitesport blev styrket og 
formaliseret i forbindelse med revisionen 
af lovgivningen om eliteidræt i 2004. Team 
Danmark indgår fireårige resultatkontrakter 
med Kulturministeriet og har løbende dialog 
om udviklingen af dansk eliteidræt.  

Dialog og et velfungerende samarbejde 
med atleterne er vigtig for Team Danmark. 
Regelmæssig kontakt med Aktivkomiteen 
og dialog med specialforbundene og atle-
terne sikrer et velfungerende samarbejde. 

RELATIONER

Anti Doping Danmark er en uafhængig, 
selvejende institution under Kulturministe-
riet, der i et samarbejde mellem regeringen 
og idrættens organisationer skal bekæmpe 
brugen af doping og styrke de grundlæg-
gende værdier i både eliteidrætten og den 
brede folkelige idræt i Danmark. ADD løser 
sine opgaver i regi af “Lov om fremme af 
integritet i idrætten” og internationale regler 
på området. 

Sport Event Denmarks mål er via store in-
ternationale idrætsbegivenheder at udvikle 
idrætten i Danmark, markedsføre Danmark i 
udlandet og placere Danmark på idrættens 
verdenskort samt tiltrække turister til 
Danmark. Team Danmark er i løbende dialog 
med Sport Event Denmark.

Det er en fastlagt andel af udlodnings-
midlerne, som skaber grundlaget for den 
offentlige støtte til Team Danmark. Det er 
selskabet Danske Lotteri Spil under Danske 
Spil, der leverer den lovmæssigt bestemte 
andel af overskuddet, der hvert år samlet 
set udgør udlodningsmidlerne.



MISSION 
OG VISION
MISSION
Team Danmarks mission er i henhold 
til Lov om eliteidræt at udvikle dansk 
eliteidræt på en socialt og samfunds-
mæssigt forsvarlig måde. I samarbejde 
med relevante samarbejdspartnere skal 
Team Danmark iværksætte, koordinere 
og effektivisere fælles foranstaltninger 
for dansk eliteidræt.

VISION
Team Danmarks vision er at gøre 
Danmark til verdens bedste sted at 
dyrke eliteidræt.

Rajbek Bisultanov
Brydning

Foto: Liselotte Sabroe, 
Ritzau/Scanpix



TEAM DANMARK-STØTTEDE 
ATLETER 2019

INDIVIDUELLE IDRÆTSGRENE
HOLDIDRÆTSGRENE 

KVINDER
MÆND

15-24 ÅR
25-29 ÅR

30+ 

56% 44% 38% 62%

75%

9%

16%

I 2019 støttede Team Danmark i alt 1.010 atleter fordelt på 132 
verdensklasseatleter, 372 eliteatleter og 591 bruttogruppeatleter.



TAK FOR SAMARBEJDET

PARTNERE:

SUPPLIERS:

OLYMPISKE PARTNERE:



53 medarbejdere møder hver dag ind hos 
Team Danmark i enten Idrættens Hus i 
Brøndby, Sportens Hus i Aarhus eller i vores 
lokale på Syddansk Universitet i Odense. 
Team Danmark er en arbejdsplads med 
store ambitioner på både dansk eliteidræts 
og vores medarbejderes vegne. Vi kæmper 
hver dag for at udvikle dansk eliteidræt og 
vejen til verdensklasse.

Innovation står højt på dagsordenen i inter-
national eliteidræt og hos Team Danmark. Vi 
skal konstant nytænke, afprøve og udvikle 
nye måder at arbejde på, som kan give 

atleter og trænere de bedste forudsæt-
ninger for at lykkes med deres drømme. Vi 
elsker, når det hele går op i en højere enhed, 
og eliteidrætten samler Danmark på kryds 
og tværs.

Det kræver, at vi sammen med de forbund, 
vi samarbejder med, arbejder knivskarpt i et 
særdeles konkurrencepræget miljø. Derfor 
prioriterer Team Danmark at kompetence-
udvikle vores medarbejdere, så vi står bedst 
muligt rustet til give Danmark verdens-
klasse - på og uden for banen. 

ORGANISATION OG 
MEDARBEJDERE

Foto: Büro Jantzen



Team Danmark har i 2019 opnået indtægter 
på i alt 151,6 mio. kr., heraf 92,9 mio. kr. fra 
Kulturministeriet (61%), 24,2 mio. kr. fra 
Danmarks Idrætsforbund (16%), 4 mio. kr. 
fra Finanslovsbevilling (3%), 13,2 mio. kr. 
fra salg af tv-rettigheder (9%), 4,2 mio. kr. 
i rettighedsafgift fra Sport One Danmark 
(2%), samt 13,2 mio. kr. i fondsdonationer 
(9%).

ØKONOMI

62,7% (2018: 62,0%) af de samlede midler 
anvendes til direkte forbundsstøtte. Den 
indirekte støtte udgør 30,1% (2018: 30,2%) 
som er brugt på atleterne og forbundene, 
herunder økonomisk støtte til atleter, træ-
nerprojekter, innovation og eliteudvikling, 
talent og dual career, sportsligt samar-
bejde, fysioterapi/behandling profylakse, 
sportspsykologi, ernæring og fysiologi, 
analyse og teknik.

DIREKTE FORBUNDSSTØTTE
INDDIREKTE FORBUNDSSTØTTE

ADMINISTRATION M.V.
KOMMUNIKATION OG PROJEKTER

AKTIVERING AF PARTNERSKAB
HR OG JURA

30,1%

ANVENDELSE AF MIDLER I TEAM DANMARK PÅ HOVEDGRUPPER

62,7%

2,1 (KOMMUNIKATION OG PROJEKTER)
0,6 (AKTIVERING AF PARTNERSKAB

1,2%
3,8 (ADM.)



DIREKTE STØTTE 
DEN DIREKTE STØTTE KAN SPECIFICERES, SOM FØLGER:

SPECIALFORBUND

DIREKTE STØTTE 

ØVRIGE 2019

DIREKTE STØTTE 

FONDE2019

DIREKTE STØTTE 

I ALT 2019

DIREKTE STØTTE 

I ALT 2018

VERDENSKLASSEFORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 11.800 50 11.850 11.800

DANSK SEJLUNION 8.300 1.116 9.416 9.345

DANSK FORENING FOR ROSPORT 8.108 475 8.583 8.885

BADMINTON DANMARK 7.394 750 8.144 7.490

DANSK SVØMMEUNION 6.055 1.770 7.825 7.660

DANMARKS CYKLE UNION 6.534 917 7.451 7.467

DANSK KANO OG KAJAK FORBUND 3.550 282 3.832 4.001

DANSK ORIENTERINGS-FORBUND 2.400 475 2.875 2.800

VERDENSKLASSEFORBUND I ALT 54.141 5.835 59.976 59.448

SPECIALFORBUND

DIREKTE STØTTE 

ØVRIGE 2019

DIREKTE STØTTE 

FONDE2019

DIREKTE STØTTE 

I ALT 2019

DIREKTE STØTTE 

I ALT 2018

INTERNATIONALT ELITEFORBUND

DANSK BOLDSPIL-UNION 9.000 0 9.000 9.000

DANMARKS ISHOCKEY UNION 5.190 425 5.615 5.440

DANSK ATLETIK FORBUND 2.000 1.209 3.209 2.185

DANSK GOLF UNION 2.350 250 2.600 2.850

DANSK SKYTTE UNION 1.751 386 2.137 2.301

PARASPORT DANMARK 1.500 0 1.500 1.485

DANMARKS SPORTSDANSERFORBUND 1.232 25 1.257 1.075

DANMARKS BOWLING FORBUND 1.192 0 1.192 1.393

DANSK RIDE FORBUND 982 122 1.104 1.250

TRIATLON DANMARK 701 375 1.076 782

DANMARKS MOTOR UNION 1.000 50 1.050 1.023

BUESKYDNING DANMARK 777 50 827 801

DANSK SKØJTE UNION 779 0 779 616

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 639 100 739 899

BORDTENNIS DANMARK 515 170 685 530

DANMARKS BRYDEFORBUND 622 0 622 592

DANSK KARATE FORBUND 267 0 267 252

DANSK CURLING FORBUND 0 0 0 -84

ELITEFORBUND I ALT 30.497 3.162 33.659 32.390

DIREKTE OG ØVRIGE DIREKTE STØTTE I ALT 84.638 8.997 93.635 91.838

SÆRLIGE INDSATSER (FÆLLES) 200 0 200 0

DIREKTE OG ØVRIGE DIREKTE STØTTE I ALT 84.838 8.997 93.835 91.838





Peter Rosenmeier
Parasport

Foto: Karl Nilsson



1.010 TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER

40
atleter fra  

Badminton Danmark

17
atleter fra  

Dansk Triatlon Forbund

21
atleter fra Dansk Automobil 

Sports Union

27
atleter fra  

Parasport Danmark

226
atleter fra Dansk Håndbold 

Forbund

25
atleter fra Dansk Kano og 

Kajak Forbund

15
atleter fra Dansk 

Orienterings-Forbund

15
atleter fra  

Dansk Ride Forbund

64
atleter fra  

Dansk Sejlunion

12
atleter fra  

Dansk Skytte Union

41
atleter fra  

Dansk Svømmeunion

196
atleter fra  

Dansk Boldspil-Union

5
atleter fra  

Dansk Bordtennis Union

10
atleter fra  

Bueskydning Danmark

26
atleter fra Dansk Forening 

for Rosport

47
atleter fra  

Dansk Golf Union

18
atleter fra Danmarks 

Bowling Forbund

12
atleter fra  

Danmarks Brydeforbund

68
atleter fra  

Danmarks Cykle Union

118
atleter fra Danmarks 

Ishockey Union

19
atleter fra  

Danmarks Motor Union

22
atleter fra Danmarks 

Sportsdanserforbund

18
atleter fra  

Dansk Atletik Forbund

Team Danmark har ansvaret for at koordinere og udvikle dansk eliteidræt  på en social og 
samfundsmæssig forsvarlig måde.

Derfor arbejder Team Danmark på at forbedre rammer og vilkår i bl.a. uddannelsessystemet, og vi arbejder 
hver dag tæt sammen med specialforbund, landstrænere og atleter for at skabe dansk verdensklasse på 

alverdens sportsarenaer.

8
atleter fra  

Dansk Karate Forbund

4
atleter fra  

Dansk Skøjte Union


