




































































































































Bilag 2b

Overblik 2021
 
FORBUND:      2021  TD og Forbund i alt TD støtte i alt  Det fælles Elitebudget **Øvrige fra TD Særbevillinger  Egenkapital Medlemmer 

TD andel Forbund andel Total 2021 2018 2019
Dansk Forening for Rosport 15.761.715 10.100.000 8.200.000 5.661.715 13.861.715 280.000 1.620.000 0 4.286.000 15.987
Danmarks Cykle Union 14.257.830 9.956.000 6.540.000 4.301.830 10.841.830 276.000 3.140.000 0 700.000 33.112
Dansk Boldspil-Union 57.936.109 9.325.000 9.250.000 48.611.109 57.861.109 75.000 0 0 137.469.000 328.722
Dansk Svømmeunion 12.821.203 8.820.000 6.540.000 4.001.203 10.541.203 400.000 1.880.000 0 4.998.000 193.170
Dansk Kano og Kajak Forbund 8.212.647 5.482.001 3.550.001 2.730.646 6.280.647 250.000 1.682.000 0 918.000 24.004
Parasport Danmark**** 6.199.000 3.730.000 1.500.000 2.469.000 3.969.000 1.750.000 480.000 0 3.885.000 11.627
Dansk Skytte Union 4.216.000 2.616.000 1.750.000 1.600.000 3.350.000 50.000 816.000 0 1.334.000 32.203
Dansk Golf Union 8.470.000 2.600.000 2.350.000 5.870.000 8.220.000 0 250.000 0 9.906.000 149.654
Dansk Orienterings-Forbund 4.528.500 2.408.000 2.400.000 2.120.500 4.520.500 8.000 0 0 2.404.000 6.991
Dansk Ride Forbund 4.534.600 1.990.340 1.402.340 2.544.260 3.946.600 0 588.000 0 1.629.000 64.671
Danmarks Sportsdanserforbund 2.210.400 1.271.561 1.266.561 938.839 2.205.400 5.000 0 0 1.201.000 13.742
Danmarks Bowling Forbund 2.300.000 1.260.000 1.260.000 1.040.000 2.300.000 0 0 0 405.000 4.864
Bueskydning Danmark 2.108.000 1.236.000 800.000 872.000 1.672.000 0 436.000 0 1.197.000 3.409
Danmarks Motor Union 2.618.000 1.000.000 1.000.000 1.618.000 2.618.000 0 0 0 3.918.000 6.755
Dansk Automobil Sports Union 1.600.000 800.000 800.000 800.000 1.600.000 0 0 0 2.080.000 8.442
Danmarks Brydeforbund 1.480.000 780.000 600.000 700.000 1.300.000 0 180.000 0 321.000 1.606
Dansk BordTennis Union 1.519.000 779.000 510.000 740.000 1.250.000 65.000 204.000 0 2.458.000 10.222
Dansk Triathlon Forbund 1.663.828 775.168 691.168 888.660 1.579.828 0 84.000 0 889.147 6.403
Dansk Karate Forbund 766.000 516.000 240.000 250.000 490.000 0 276.000 0 861.000 9.614
Dansk Håndbold Forbund 34.149.127 12.084.000 12.000.000 22.065.127 34.065.127 0 84.000 0 20.941.000 105.717
Badminton Danmark 12.215.600 8.250.000 7.400.000 3.965.600 11.365.600 760.000 90.000 0 9.570.000 93.972
Danmarks Ishockey Union 13.620.000 5.810.000 5.190.000 7.810.000 13.000.000 0 620.000 0 15.269.000 5.504
Dansk Sejlunion 15.348.066 10.598.999 8.299.999 4.749.067 13.049.066 105.000 2.194.000 0 5.894.000 53.009
Dansk Atletik Forbund 6.254.000 4.054.000 2.000.000 2.200.000 4.200.000 90.000 1.964.000 0 1.194.000 39.425
Dansk Fægte-Forbund 340.000 340.000 0 0 0 0 340.000 0 150.000 1.602
Dansk Skøjte Union (Speed)*** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dansk Tennis Forbund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet 235.129.625 106.582.069 85.540.069 128.547.556 214.087.625 4.114.000 16.928.000 0 233.877.147 1.224.427

Note:
"TD og Forbund i alt" indeholder beløb fra "Total", "Øvrige fra TD" og "Særbevillinger" 
"TD støtte i alt" indeholder beløb fra "TD andel, "Øvrige fra TD" og "Særbevillinger"

**facilitet, spiseordning, personlig hjælperordning parasport
*** støtteår 19/20 - 20/21
**** Øvrig støtte kr. 1.750.000: Særbevilling fra KUM til personlige hjælpere m.v. i Parasport 



Overblik 2020 (bagudrettet)
Opdateret 11-11-2020 LBC
FORBUND:      2020   TD og Forbund i alt TD støtte i alt  Det fælles Elitebudget **Øvrige fra TD Salling Kirkbi Egenkapital Medlemmer 

TD andel Forbund andel Total 2020 2020 2018 2019
Badminton Danmark 12.563.598 8.600.000 7.400.000 3.963.598 11.363.598 760.000 440.000 0 9.570.000 93.972
Dansk Forening for Rosport 15.237.770 9.696.000 8.200.000 5.541.770 13.741.770 480.000 0 1.016.000 4.286.000 15.987
Danmarks Cykle Union 13.817.203 9.122.000 6.540.000 4.695.203 11.235.203 276.000 1.706.000 600.000 700.000 33.112
Dansk Svømmeunion 12.328.828 8.426.000 6.534.000 3.902.828 10.436.828 400.000 500.000 992.000 4.998.000 193.170
Dansk Håndbold Forbund 37.827.644 12.306.000 11.800.000 25.521.644 37.321.644 350.000 156.000 20.941.000 105.717
Dansk Orienterings-Forbund 5.142.500 2.883.500 2.400.000 2.259.000 4.659.000 83.500 400.000 0 2.404.000 6.991
Dansk Kano og Kajak Forbund 7.520.770 5.080.000 3.550.000 2.440.770 5.990.770 302.000 200.000 1.028.000 918.000 24.004
Dansk Sejlunion 14.804.358 9.876.000 8.100.000 4.928.358 13.028.358 100.000 868.000 808.000 5.894.000 53.009
Bueskydning Danmark 2.386.000 1.514.000 800.000 872.000 1.672.000 0 610.000 104.000 1.197.000 3.409
Danmarks Bowling Forbund 2.300.000 1.260.000 1.260.000 1.040.000 2.300.000 0 0 0 405.000 4.864
Danmarks Brydeforbund 1.301.000 700.500 594.500 600.500 1.195.000 0 0 106.000 321.000 1.606
Danmarks Ishockey Union 13.390.000 5.680.000 5.190.000 7.710.000 12.900.000 490.000 0 0 15.269.000 5.504
Danmarks Motor Union 2.618.000 1.000.000 1.000.000 1.618.000 2.618.000 0 0 0 3.918.000 6.755
Danmarks Sportsdanserforbund 2.319.390 1.261.000 1.256.000 1.058.390 2.314.390 5.000 0 0 1.201.000 13.742
Dansk Atletik Forbund 6.375.000 3.210.000 2.000.000 3.165.000 5.165.000 90.000 936.000 184.000 1.194.000 39.425
Dansk Automobil Sports Union 1.600.000 800.000 800.000 800.000 1.600.000 0 0 0 2.080.000 8.442
Dansk Boldspil-Union 54.278.000 9.075.000 9.000.000 45.203.000 54.203.000 75.000 0 0 137.469.000 328.722
Dansk BordTennis Union 1.529.847 790.000 505.000 739.847 1.244.847 65.000 50.000 170.000 2.458.000 10.222
Dansk Fægte-Forbund 440.000 440.000 0 0 0 0 440.000 0 150.000 1.602
Dansk Golf Union 8.970.000 2.950.000 2.350.000 6.020.000 8.370.000 100.000 500.000 0 9.906.000 149.654
Parasport Danmark 4.133.000 2.005.000 1.500.000 2.128.000 3.628.000 25.000 0 480.000 3.885.000 11.627
Dansk Ride Forbund 4.400.500 2.108.500 1.396.500 2.292.000 3.688.500 150.000 122.000 440.000 1.629.000 64.671
Dansk Skytte Union 4.088.000 2.428.000 1.793.000 1.660.000 3.453.000 50.000 51.000 534.000 1.334.000 32.203
Dansk Triathlon Forbund 1.600.235 726.000 670.000 874.235 1.544.235 0 0 56.000 889.147 6.403
Dansk Karate Forbund 728.000 478.000 240.000 250.000 490.000 30.000 0 208.000 861.000 9.614
Dansk Skøjte Union (Speed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dansk Tennis Forbund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet 231.699.643 102.415.500 84.879.000 129.284.143 214.163.143 3.481.500 7.173.000 6.882.000 233.877.147 1.224.427

**facilitet, spiseordning, fonden for fremme af Dansk bredde- og eliteidræt



Bilag 2C 
Dagsorden til styregruppemøde Danmarks Svømmeunion (SVØM) og Team Danmark (TD). 

8. oktober 2020 fra 14.00 – 15.30 hos Team Danmark (lokale ´London´)

Inviterede: Fra SVØM: Direktør Morten Hinnerup, Formand Lars Jørgensen, Eliteansvarlig Jakob Andkjær, 
Sportschef Lars Green Bach, Landstræner Stefan Hansen, Fra TD: Direktør Lone Hansen og Sportsmanager 
Lars Balle Christensen 

Referent: Lars Balle Christensen 

1. Velkomst

2. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2020.

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Resultat/placering: Kommentar/vurdering: 
OL 2 medaljer i 5 finaler Ikke afholdt pga. Covid-19 
EM langbane 2 medaljer i 5 finaler Ikke afholdt pga. Covid-19 
VM kortbane 2 medaljer i 5 finaler Ikke afholdt pga. Covid-19 
Sammenfatning på sportslige resultatmål: 
Grundet Covid-19 er sæsonen ikke forløbet som forventet og alle mesterskaber er blevet aflyst 

Status på forbundets udviklingsmål: 
Aktivitet: Status: 
B1 – International High 
Performance 

• Der er af den nedsatte projektgruppe blevet udarbejdet en
beskrivelse af fremtidens NTC. NTC vil fremadrettet fungere som
et videnscenter, hvor landsholdsvømmere, center- og
klubtrænere vil kunne få ny viden i sparring med NTC-trænere og
landstræner.

• Der er blevet arbejdet intenst med at skabe en ny kultur på NTC,
hvor det fra SVØMs side bl.a. er et ønske om at svømmerne
tager mere ansvar for egen udvikling. Der er blevet taget godt
imod de nye tiltag blandt svømmerne.

• P.g.a. Covid-19 er værdi- og kulturudviklingsprojektet
(samarbejde mellem TD og SVØM) blevet forsinket, forventes
afsluttet ultimo 2020.

• Ny testprotokol er integreret på NTC
B2 – Talentfulde 
klubmiljøer 

• Der er indgået partnerskabsaftale med yderligere 2 klubber,
således der nu er partnerskabsaftaler med 10 klubber.

• Et nationalt monitoreringskoncept med NTC som
omdrejningspunkt er med succes afviklet i september 2020
blandt en stor gruppe landsholdssvømmere.

Sammenfatning på udviklingsmål: 
Det er TD’s oplevelse at der er blevet arbejdet godt med udviklingsmålene i 2020. Der er en 
generel oplevelse blandt TD’s medarbejder, som færdes i svømmemiljøet, at den kulturudvikling 
der blev igangsat i 2019, har haft en meget positiv indvirkning på svømmernes trivsel.  

3. Masterplan 2021.

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2021: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
OL 1 medalje i 6 finaler 1 medalje i 3 finaler 
EM langbane 2 medaljer i 7 finaler 1 medalje i 5 finaler 
EM kortbane 2 medaljer i 7 finaler 1 medalje i 5 finaler 
VM kortbane 1 medalje i 4 finaler 0 medalje i 3 finaler 
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De vigtigste udviklingsmål for 2021: (3–6 vigtigste) 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 – Bæredygtig kultur 
og samspil 

• Skabe nogle vedvarende kulturændringer, der kombinerer 
ønsket om International High Performance med dansk kultur og 
værdier. 

• Der indføres ny praksis i form af exit-samtaler med svømmere 
der stopper på landsholdet. 

B2 – Viden og solide 
kompetencer 

• Videreudvikle og udbrede kendskab til SVØMs 
kompetenceprofiler for svømmetrænere bl.a. via den nye model 
for trænerlicens. 

• Danske klubtrænere kan deltage i kortere/længere forløb på NTC 
i en form for praktikophold, som en del af klubtrænernes 
kompetenceudvikling. 

B3 – International high 
performance 

• Der vil blive afholdt udviklingssamtaler og udarbejdet 
individuelle karriereplaner ifm. med udtagelse af svømmere til 
landsholdet. 

• SVØM vil styrke adgangen, ressourcerne og viden om 
international high performance svømning ved at integrere NTC i 
et fremtidigt Team Danmark innovationscenter 

B4 – Talentfulde 
klubmiljøer 

• SVØM vil identificere indsatser der kan understøtte en øgning af 
antallet af konkurrencesvømmer med afsæt i en aldersanalyse i 
antallet af konkurrencesvømmere gennem de seneste 5 år.  

Opsamling på udviklingsmål: 
TD oplever at der er i MP 2021 er god fokus på arbejdet med værdierne, vidensdeling og 
kompetenceudvikling. Der er udarbejdet en strategi der netop underbygger de beskrevne 
udviklingsmål i masterplanen.  

 
 

4. Økonomi.   
 
Status 2020 (MP): 

o Kort status på forbundets økonomiske situation 
o Grundet Covid-19 forventes et større mindre forbrug end budgetteret i 2020 

elitebudgettet. Videre forløb aftales i arbejdsgruppen. 
o I 2020 er der øgede omkostninger til facilitetsleje pga. renoveringen af Bellahøj er forsinket. 

Der har været ekstra omkostninger til leje af Taastrup Svømmehal samt i forbindelse med 
lån af København Universitets svømmehal under Covid 19. Merudgiften løber i alt op i kr. 
151.530 som arbejdsgruppen anmoder om lov til at finansiere via konvertering i det fælles 
elitebudget for 2020.  
 

Budget 2021. (MP)  
o Det samlede budget for elitearbejdet andrager kr. 12.820.000. 
o SVØM øger i 2021 deres egenfinansiering med kr. 100.000.  
o Det fælles elitebudget for 2021 er udfordret da mesterskaber (EM lang og VM kort) der var 

planlagt i 2020 er flyttet til 2021. Det betyder en merudgift på kr. 379.256 som der ikke i 
2021 er finansiering af. Kan der hensættes midler fra det fælles elitebudget i 2020 til disse 
mesterskaber? 

o I 2021 er der øget omkostninger til facilitetsleje, da renoveringsopgaven på Bellahøj først 
forventes afsluttet i januar 2021. Der er ekstra omkostninger forbundet med leje af 
Taastrup Svømmehal i januar på kr. 50.000. Kan der hensættes midler fra det fælles 
elitebudget i 2020 til de øgede omkostninger til leje af faciliteter i 2021? 
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Team Danmark støtte:  

o Det fælles elitebudget: 
• Det fælles elitebudget (SVØM og Team Danmark) for 2021 er på i alt kr. 10.540.000 
• Forbundsandel: SVØM’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 4.000.000 (38 %) 
• Team Danmarks andel i det fælles elitebudget udgør kr. 6.540.000 (62 %) 

 
o Udover det fælles elitebudget (facilitetsstøtte, støtte baseret på fondsbevillinger mm.): 

• Halleje Bellahøj Svømmestadion (Taastrup januar 2021) – kr. 400.000 
• Særbevilling (regering, Kirkbi og Salling) i alt kr.  1.880.000  

- Direkte individuel støtte kr. 780.000 (1/9 – 2020 til 31/8 – 2021) 
- Fysisk træner kr. 500.000 
- Fysiolog kr. 600.000  

 
I alt forventes SVØM at modtage kr. 8.820.000 i økonomisk støtte for perioden 1. januar 2021 til 31. 
december 2021.  

Forbundet er i 2020 tildelt ekspertsupport svarende til 1 årsværk i masterplanen. 

 
5. Resultat- og udviklingsstrategi 

o Status og videre proces 
 

6. På styregruppemødet gøres status på gældende retningslinjer og samarbejdsgrundlag. 
o Opdatering af samarbejdsaftalen (TD) 
o På baggrund af oversigt over de overordnede retningslinjer som Team Danmark fører tilsyn 

med (etisk kodeks for konkurrenceidræt, gældende internationale regler om bekæmpelse 
af doping og lovregulativet om bekæmpelse af matchfixing), aftales procedurer for 
opfølgning, dokumentation og udpegning af ansvarsperson. (Se vedlagte bilag) 

o Retningslinjer som sikrer at det fælles elitearbejde sker på en social og samfundsmæssig 
forsvarlig måde. (Se vedlagte bilag) 

o Forbundets yderligere retningslinjer på konkrete områder som dokumenteres (årlig status 
via styregruppemøderne) 

o Videre proces 
 

7. Atlet-indplaceringer, i henhold til kriterierne beskrevet i støttekonceptet, der indgår i 
samarbejdet mellem forbund og Team Danmark.  

o Verdensklasse-atleter (4 atleter): 
I. Alexander Aslak 

II. Jeanette Ottesen 
III. Mie Østergaard 
IV. Pernille Blume 

o Yderligere svømmere der ønskes optaget som verdensklasse-atleter (har svømmet 
under OL kravet): 
Anton Ørskov 
Signe Bro 
Tobias Bjerg 

o Elite-atleter (21 atleter): 
o Bruttogruppeatleter (14 atleter) 

 
8. Orientering om videre proces  

o 6. november 2020. Deadline for endelig ansøgning/MP 2021. 
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o 13. november 2020. Indstilling fremsendes af Sportsmanager til kommentering hos 

forbundet.  
o 18. november 2020. Deadline for kommentarer til indstillingen fra forbundet.  
o 8. december 2020. Bestyrelsesmøde i Team Danmark. 
o Inden 1. januar 2021 Team Danmark udsender bevillingsbrev til forbundet. 

 
9. Eventuelt 
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Masterplan 2020 og 2021 
Skabelon til retningslinjer i det fælles elitearbejde 
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Referat Styregruppemøde Danmarks Svømmeunion & Team Danmark  
Dato:  8. oktober 2020 
Deltagere:  Fra SVØM: Direktør Morten Hinnerup (MH), Formand Lars Jørgensen (LJ), 

Eliteansvarlig Jakob Andkjær (JA), Sportschef Lars Green Bach (LG), 
Landstræner Stefan Hansen (SH),  
Fra TD: Direktør Lone Hansen (LH) og Sportsmanager Lars Balle Christensen 
(LB) 

Afbud: Ingen 
Ordstyrer og referent Lars Balle Christensen 
  
 Dagsorden Kommentar/beslutning/opgave 
1. 
 
 

Velkomst • SVØM (LG) redegjorde for baggrunden til at Mie Ø har valgt at stoppe 
sin svømmekarriere. Mie har været igennem et langt skadesforløb, hvor 
muligheden for at blive 100 % klar til OL i 2021 er tvivlsom. Dette 
sammenholdt med udsættelsen af OL fra 2020 til 2021, har fået hende 
til at tage beslutningen om at stoppe sin svømmekarriere.  

• SVØM (LG og SH) har aftalt møde med Mie umiddelbart efter uge 42 for 
her bl.a. at have en dialog med hende om hvordan hun hjælpes videre 
med et liv efter endt svømmekarriere. 

• LH gjorde opmærksom på at TD står til rådighed for atleter der afslutter 
deres karriere. TD ønsker orientering om opfølgningen på MØ 

 
 

2. 
 

Evaluering/status af 
mål for 
støtteperioden 2020. 

Resultatmål:  
• Grundet Covid-19 er alle mesterskaber i sæsonen blevet udsat! 
 
Udviklingsmål: 
• LG/SH – SVØM har været proaktive i ft. at skabe en ”åbent hus” 

attitude og være inviterende, således at klubtrænere og 
landsholdssvømmere der ikke kommer på NTC til dagligt nu føler sig 
velkommen på NTC.  

• SH – roste de afholdte Workshops som TD’s sportspsykologved Nina 
Stagis har stået for - svømmerne har her arbejdet både individuelt og 
som gruppe og indsatsen har stor betydning for den fortsatte udvikling 
af kulturen på NTC. 

• LG - kvitterede for opbakningen fra TD i fm. at indgå 
partnerskabsaftaler med kommuner som ikke er elitekommuner. 

• LG – SVØM oplever et stigende behov for hjælp fra kliniske psykologer 
til svømmere, som oplever/har udfordringer i livet uden for sporten. SH 
supplerede med at der nu er skabt en kultur, hvor svømmere der 
oplever/har udfordringer tør at tale om det, fordi de oplever at blive 
lyttet til og taget seriøse.  

3.  Masterplan 2021 Resultatmål: 



 
 
  
  
   

   2 

• Målsætning for OL i 2021 er justeret idet der ikke længere er 
forventning til holdkappen og specielt ikke efter at Mie Ø har stoppet 
sin svømmekarriere. 

• SVØM er usikre på de opstillede resultatmål for henholdsvis EM og VM 
kort, fordi der er usikkerhed om hvilke svømmere der er klar til at 
deltage efter et OL og fordi der er arrangeret ISL stævner, hvor 
økonomien for den enkelte svømmer kan være en motiverende faktor 
for at prioritere ISL serien fremfor EM og VM kort. 

 
Udviklingsmål:  
• Det vurderes, at SVØMs udviklingsmål er et godt grundlag for opnåelse 

af resultatmålene, udvikling af forbundets talentarbejde samt at talent- 
og elitearbejdet sker på et solidt socialt- og samfundsmæssigt 
forsvarligt grundlag. 

4. 
 

Økonomi 
 
 

• MH – gav en kort status på SVØMs økonomiske situation pga. Covid-19 
SVØM er udfordret og tallene i forbundet er blodrøde – der er endnu 
ikke fyret, men der er taget en beslutning om ikke at ansætte nye 
medarbejdere i denne tid – SVØM forventer et underskud på mellem 2 
– 4 mill. i 2020 

• LH kvitterede for SVØMs transparens så evt. konverteringer kan foregå 
med solid viden bag  

• Grundet Covid-19 pandemien forventes et mindre forbrug i det fælles 
elitebudget for 2020 på ca. kr. 3.500.000 i alt.  

• Styregruppen godkendte at der i 2020 konverteres midler i det fælles 
elitebudget til ekstra omkostninger i fm. leje af Taastrup svømmehal 
pga. forsinkelsen på Bellahøj. Merudgiften løber i alt op i kr. 151.530. 

• Ligeledes godkendte styregruppen at der kan hensættes kr. 50.000 fra 
det fælles elitebudget 2020 til at dække de ekstra omkostninger der 
kommer for leje af Taastrup Svømmehal i januar 2021.  

• Styregruppen godkendte ligeledes at der hensættes kr. 379.256 fra det 
fælles elitebudget i 2020 til EM lang og VM kort da disse mesterskaber 
var planlagt i 2020 og nu er flyttet til 2021.  

• LG – løftede en problematik i ft. hvordan man sikrer at der er 
ekspertressourcer til at hjælpe ved de ekstra mesterskaber der skal 
afholdes i 2021 på tværs af forbundene, hvor der også er et OL og de 
ekstra mesterskaber/stævner mm som er flyttet til 2021. 

• LH – TD’s tilgang er at vi vil være løsningsorienteret og kigge på 
muligheder for f.eks. at inddrage/tilbyde ressourcer fra eksterne 
netværk. TD anerkender at der kan blive udfordringer og at der vil 
kunne blive behov for at man i dialog med forbundene prioriterer, hvor 
TD’s medarbejder ressourcer bruges bedst. 

 
• Budget 2021 blev godkendt 

5. 
 

Resultat- og 
udviklingsstrategi 

• SVØM har udarbejdet resultat- og udviklingsstrategi. 
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• Strategien er klar til at blive implementeret i SVØMs fremadrettede 
arbejde 

6.  Retningslinjer og 
samarbejdsgrundlag 

• LH orienterede om, at det fremsendte dokumentskema er et 
udgangspunkt, og ikke skal opfattes som det endelige skema. Det skal 
efterfølgende drøftes med forbundene. Følgende blev påpeget som 
omdrejningspunkt for de kommende drøftelser: 

• Hvilke retningslinjer har forbund og Team Danmark i fællesskab – og er 
det de rigtige? 

• Hvem og hvordan følger vi op på disse retningslinjer? Det skal Team 
Danmark og forbund finde ud af i fællesskab i den kommende proces.   

• Det skal tage udgangspunkt i det enkelte forbund, og det der er vigtigt i 
dette samarbejde.  

• LH: Team Danmark har tilsynspligt, derfor er det vigtigt, at vi i 
fællesskab med forbundene aftaler, hvordan vi sikrer dette tilsyn sker i 
tilstrækkelig grad og på en måde så det giver mening for begge parter.   

• LG – positivt at kulturministeren nu udtaler at der skal være fokus på de 
forebyggende indsatser, så man fremadrettet gør en indsats for at man 
holder sig inden for retningslinjerne. 

• LG – SVØM har i øjeblikket overvejelser om, hvordan man sikrer at 
forbundets retningslinjer og politikker (bl.a. for ergogene stoffer, 
ernæring, måling af kropsposition og håndtering og anvendelse af 
medicin) gør en impact på arbejdet i miljøerne. 

• LJ – SVØM vil skabe overblikket på hvilke retningslinjer der ligger i 
SVØM og hvilke der er gældende – der skal være kendskab til 
retningslinjerne så folk i miljøet ved hvordan de skal agere. Dette 
arbejde vil have fokus fra både bestyrelse og administration. 

 
7.  Atlet-indplaceringer 

 
 

• Det blev aftalt, at Mie Ø fortsat vil kunne få hjælp fra TD, hvis der er 
behov i en passende periode i hendes post svømmekarriere. 

• Det blev aftalt, at Anton Ørskov, Signe Bro og Tobias Bjerg bliver 
indplaceret som verdensklasseatleter på dispensation, i det de ikke i 
2020 har haft mulighed for at præstere ved et mesterskab. Alle tre har 
svømmet under OL-krav tid.   

8. Orientering om den 
videre proces 

Ikke yderligere kommentarer 

9. Eventuelt 
 

• LH – informerede om at TD har besluttet at alle TD-medarbejdere 
testes ugentligt for Covid 19 da der løbende er tæt kontakt til atleter og 
trænere ude i træningsmiljøerne. 

• LG – spurgte om der fra TD’s side er overvejelser for at sætte sexisme-
debatten på dagsordenen i dialogen med forbundene? 

• LH – informerede om at sexisme er sat på dagsordenen internt i TD og 
at der foregår overvejelser om også at gøre det eksternt i dialog med 
forbundene. 
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• MH – opfordrede til at der ikke drages paralleller fra de udfordringer 
kammeradvokatens rapport om dansk svømning fra 2003-2013 
udstillede.  

 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 8. DECEMBER 2020 
(BILAG PKT. 1) 
 
FORBUND:  DANSK SVØMMEUNION (SVØM) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2021 
 
SPORTSMANAGER:  LARS BALLE CHRISTENSEN  
 
 
1. Indledning 
Team Danmark og Dansk Svømmeunion forlænger samarbejdet 1 år på grund af Covid 19 
situationen med udgangspunkt i støttekoncept 2017-2020. 
 
2. Sammenfatning 
Svømmesporten har stor udbredelse på verdensplan og højt internationalt niveau. I de individuelle 
discipliner er der enkelte danske svømmere på verdensklasseniveau. I hold-kap disciplinerne etableres 
der nye konstellationer som endnu ikke forventes at have samme niveau som tidligere.  
SVØM har fokus på kompetenceudvikling af landstrænerne, hvor to har deltaget og afsluttet TD’s 
landstræneruddannelse. SVØM har et verdensklassetræningsmiljø på Bellahøj Svømmestadion (PT 
Taastrup grundet renovering af Bellahøj), som fremadrettet skal fungere som et videnscenter, hvor 
landsholdsvømmere, center- og klubtrænere vil kunne få ny viden i sparring med landstrænere.  
SVØM har lanceret ny sportslig strategi og handleplan, hvor der er fokus på at understøtte 
inspirerende, udviklende og først og fremmest motiverende talentudviklingsmiljøer, med henblik på 
senere at opnå resultater. 

 
3. Atlet indplaceringer 

• Team Danmark Verdensklasseatleter: 6 atleter (Alexander Aslak, Jeanette Ottesen, Pernille 
Blume, Anton Ørskov, Signe Bro og Tobias Bjerg) 

• Team Danmark Eliteatleter: 21 atleter  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter: 14 atleter  

 
4. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. Særbevilling og øvrig støtte for 2021 
vil andrage kr. 12.821.203. 

• SVØM’s andel til elitebudgettet udgør kr. 4.001.203. 
• Team Danmarks andel udgør kr. 8.820.000: 

- Kr. 6.540.000: Fælles elitebudget.  
- Kr. 1.880.000: Særbevillingen (Salling, Kirkbi og KUM) 

o Direkte individuel støtte kr. 780.000 
o Ansættelse af ekstern fysisk træner kr. 500.000. 
o Ansættelse af ekstern sportsfysiolog kr. 600.000. 

- Kr. 400.000: Øvrig støtte 
o Tilskud til leje af Bellahøj Svømmestadion  

 
I 2020 blev SVØM bevilget ekspert support i Masterplan 2020 svarende til 1,0 årsværk. Det 
forventes at ekspert support i 2021 vil være på samme niveau, men afklares med udgangen af 
december 2020.  
 
5. Indstilling 
Det indstilles at SVØM bevilges i alt kr. 6.940.000 for perioden 01.01.-31.12.2021 til 
elitebudgettet. Herudover er der administrativt bevilget: 

• Kr. 1.880.000 fra Særbevillingen (Salling, Kirkbi og KUM) 



 

 
6. Forbundets kommentarer 
Indstillingen flugter med de drøftelser, der har været ført i styregruppen mellem Dansk 
Svømmeunion og Team Danmark, og med et godt og tillidsfuldt dagligt samarbejde i 
arbejdsgruppen.  
 



 

FAKTAARK: DANSK SVØMMEUNION (SVØM) 
 
 
1. Seneste periodes støtte 
SVØM modtog i 2020 samlet økonomisk støtte på kr. 8.426.000: 

• Kr. 6.534.000 til elitebudgettet 
− Kr. 500.000 fra Salling Fondene donationen til ansættelse af fysisk træner  

• Kr. 992.000, - fra Kirkbi donationen til: 
− Direkte individuel støtte kr. 392.000 
− Ansættelse af sportsfysiolog kr. 600.000 

• Kr. 400.000 til facilitetsleje Bellahøj Svømmestadion  
 

SVØM fik i 2020 bevilget ekspert support i Masterplan 2020 svarende til 0,95 årsværk 
 
 

2. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2020: 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Resultat/placering: Kommentar/vurdering: 
OL 2 medaljer i 5 finaler  Ikke afholdt pga. Covid-19 
EM langbane 2 medaljer i 5 finaler  Ikke afholdt pga. Covid-19 
VM kortbane 2 medaljer i 5 finaler  Ikke afholdt pga. Covid-19 
Sammenfatning på sportslige resultatmål: 
Grundet Covid-19 er alle mesterskaber blevet aflyst 

 
Sammenfatning på udviklingsmål 2020:  
Der er arbejdet godt med udviklingsmålene i 2020. Der er en generel oplevelse blandt TD’s medarbejder, 
som færdes i svømmemiljøet, at den kulturudvikling der blev igangsat i 2019, har haft en meget positiv 
indvirkning på svømmernes trivsel. 
SVØM har udarbejdet en beskrivelse af fremtidens NTC, der beskriver hvordan NTC fremadrettet skal 
fungere som et videnscenter, hvor landsholdsvømmere, center- og klubtrænere vil kunne få ny viden i 
sparring med NTC-trænere og landstræner. 
 
 

3. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2021: 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2021: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
OL 1 medalje i 6 finaler 1 medalje i 3 finaler 
EM langbane 2 medaljer i 7 finaler 1 medalje i 5 finaler 
EM kortbane 2 medaljer i 7 finaler 1 medalje i 5 finaler 
VM kortbane 1 medalje i 4 finaler 0 medalje i 3 finaler 

 
Opsamling på udviklingsmål for 2021: 
SVØM vil arbejde målrettet på at skabe en kulturændring, der kombinerer ønsket om International High 
Performance med afsæt i dansk kultur og danske værdier.  
SVØM vil indføre ny praksis både i form af individuelle udviklingssamtaler med svømmere ved udtagelse til 
landsholdet og i fm. exit-samtaler med svømmere der stopper på landsholdet. 
Team Danmark vurderer, at SVØM’s udviklingsmål vil bidrage positivt til at SVØM kan nå deres sportslige 
målsætninger på en social og samfundsmæssige forsvarlig måde. 
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A. Resultatmål

SKRIV SÆSONENS SPORTSLIGE RESULTATMÅL HERUNDER:

Kvalificerede
landsholdsvømmere

EM 17. maj - 23. maj 2021 2 medaljer i 7
finaler

1 medalje i 5
finaler

Kvalificerede
landsholdsvømmere

OL 24. juli - 1. august 2021 1 medalje i 6
finaler

1 medalje i 3
finaler

Kvalificerede
landsholdsvømmere

EM (kortbane) 2. november - 7. november
2021

2 medaljer i 7
finaler

1 medalje i 5
finaler

Kvalificerede
landsholdsvømmere

VM (kortbane) 13. december - 18.
december 2021

1 medalje i 4
finaler

0 medaljer i 3
finaler

Hold / Atlet / Disciplin Mesterskab /
konkurrence

Tidspunkt Målsætning Acceptabelt Opnået
resultat
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B.1 Bæredygtig kultur og samspil - Kladde

Beskriv overordnet plan/strategi for indsatsområdet igennem aftaleperioden

Her går vi forrest i arbejdet med at have den sociale og samfundsmæssige ansvarlighed i fokus. Både i landsholdsarbejdet og i vores
træningsmiljøer, så flere svømmere kan udvikles, trives og fastholdes på årgangs-, junior- og seniorniveau, og i forbindelse med
overgangen fra sportslig til civil karriere. 

Vi ønsker, at et øget fokus på strategisk ledelse vil give rum for at finde holdbare løsninger på såvel komplekse problemstillinger som
konkrete praksisområder i dansk svømmesport. Og med nye samarbejdsformer mellem træningsmiljøernes interessenter og
klubber ønsker vi at styrke den gensidige samspil samt anerkende fællestræk og forskellighed. 

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante interessenter vil bidrage til at:
• inspirere til en langsigtet strategiske ledelse af klubberne, og tilpasse vores model for hvilke roller og opgaver som klubber, unionen
og Elitekommunerne skal løfte i takt med at kulturen udvikler sig.
• facilitere nye måder at samarbejde på klub og klub imellem. 
• styrke den røde tråd mellem forskellige typer af events og svømmekonkurrencer, regionalt og landsdækkende, og samspillet
herom mellem de respektive bidragsydere.

Titel på udviklingsmål

International High Performance med dansk kultur og værdier

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Skabe nogle vedvarende kulturændringer, der kombinerer ønsket om International High
Performance med dansk kultur og værdier.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

• Gennemføre kulturudviklings- og værdiproces på det Nationale Træningscenter i
samarbejde med Team Danmark.
• Integrere anbefalinger fra Dansk Svømmeunions projekt med SDU om ”Trivsel og mental
sundhed” i relevante træningsmiljøer.
• Udbrede kendskabet til anbefalinger fra ”Projektgruppen for et centralt High
Performance træningsmiljø” til andre relevante træningsmiljøer.
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Overgange i svømmekarrieren

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Afstemme de gensidige forventninger og styrke den sociale og samfundsmæssige
ansvarlighed i forhold til enten ind eller en vej tilbage til svømmesporten. Eller for
overgangen fra sportslig til civil karriere.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

• Integrere en fast praksis med et tilbud om exitsamtaler for landsholdssvømmere, der
udgår af landsholdet. De hidtidige erfaringer fra NTC-exitsamtalerne inddrages og
tilpasses til landsholdssvømmernes forhold.
• Udvikle generelle anbefalinger, som alle træningsmiljøer kan benytte sig af i forbindelse
med svømmeres karrierestop.
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B.2 Viden og solide kompetencer - Kladde

Beskriv overordnet plan/strategi for indsatsområdet igennem aftaleperioden

Her opmuntrer vi til kontinuerligt at øge videns- og kompetenceniveauet blandt svømmere, trænere og ledere gennem uddannelse
og netværksdannelse, for at understøtte en langsigtet sportslig udvikling med sunde sportslige og menneskelige værdier. 

Vi ønsker at øge bevidstheden om trænernes centrale betydning for den sportslig udvikling og trivsel i træningsmiljøet, og ønsker at
højne anerkendelsen og fastholdelsen af trænere, der bidrager med passion, kompetencer og store menneskelige kvaliteter i dansk
svømmesport.

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante interessenter vil bidrage til at:
• have træneruddannelser og kompetenceudviklingsaktiviteter af høj faglig kvalitet, samt arbejde for at opnå og fastholde en høj
andel af danske licenstrænere.
• analysere udviklingen af dansk svømmesport og inddrage det i modeller og værktøjer til at understøtte uddannelse af svømmere i
træningsmiljøer med uddannede trænere.
• facilitere egnede netværk for innovation og deling af viden og ”best practice” mellem relevante målgrupper, samt styrke
mulighederne for supervision og sparring af trænere i dansk svømmesport og deres praksis.

Titel på udviklingsmål

Årshjul

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Skabe overblik over sæsonen for klubber, ledere og trænere samt sikre, at der er
skemalagte placeringer dedikeret til uddannelse og kompetenceudvikling

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Udarbejde et årshjul, der skaber rum for dedikerede weekender til uddannelse og
kompetenceudvikling.

DANSK SVØMMEUNION - 1-ÅRIG (COV-19) STATUS: KLADDE

PERIODE: 01 JAN 2021 - 31 DEC 2021 Udskrevet 05.10.2020 kl.13.52

TEAM DANMARK

IDRÆTTENS HUS

BRØNDBY STADION 20

DK - 2605 BRØNDBY

TLF: +45 43 26 26 26

FAX: +45 43 26 25 55

POST@TEAMDANMARK.DK

WWW.TEAMDANMARK.DK

Side 6 / 36     

http://www.teamdanmark.dk


Kompetenceprofil

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Flere klubber anvender kompetenceprofilerne i forbindelse med uddannelse af trænere
og sammensætning af trænerteams.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Videreudvikle og udbrede kendskabet til Dansk Svømmeunions kompetenceprofiler for
konkurrencesvømmetrænere på baggrund af de hidtidige erfaringer fra arbejdet i Dansk
Svømmeunions 10 partnerskabsklubber. Blandt andet via arbejdet med at udrulle Dansk
Svømmesport nye model for trænerlicens pr. 1. januar 2021. 
Dertil anvendelse af kompetencemodellen i de tilfælde, hvor Sportsafdelingen inddrages
som sparringspartner i en ansættelsesproces, med henblik på at sikre et bedre match og
samarbejde mellem klubber og trænere.

Fra viden til praksis

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Integrere NTC og træneruddannelsernes vidensbaserede fundament i trænernes og
klubbernes arbejde i dagligdagen

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

- Klubtrænere i danske træningsmiljøer deltager i kortere eller længerevarende
forløb/ophold på NTC. For eksempel i form af et praktikforløb som en del af deres
kompetenceudviklingsaktiviteter, eller som en del af den gensidige erfaringsudveksling
mellem NTC og Sportsafdelingens partnerskabsklubber.
- Klubtrænere kan ligeledes, efter relevans (uddannelse eller deltagende svømmere),
deltage i test-, innovations-, eller udviklingsprojekt-forløb på NTC, med henblik på at
udvikle kompetencerne inden for et fagspecifikt område.
- Overføre indholdet fra Dansk Svømmeunions træneruddannelser til værktøjer og
eksempler, som kan inspirere og udvikle den daglige træning i danske
talentudviklingsmiljøer i svømning.
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B.3 International high performance - Kladde

Beskriv overordnet plan/strategi for indsatsområdet igennem aftaleperioden

Her arbejder vi med at udvikle rammerne for de danske landsholdsvømmeres sportslige udvikling og trivsel, der medvirker til, at der
kontinuerligt skabes eliteudvikling og medaljer på højeste internationale niveau ved EM, VM og OL.

Vi ønsker, at vores internationale sportslige aktiviteter, innovative verdensklasseprogrammer på vores nationale træningscenter
(NTC) og motiverende klubbaserede træningsmiljøer med seniorsvømmere bidrager til, at resultater på højeste internationale
niveau opleves som et fælles anliggende for alle interessenter i dansk svømmesport.

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante interessenter vil bidrage til at:
• skabe dynamisk samspil mellem forskellige træningsmiljøers landsholdssvømmere og trænere og vores internationale sportslige
aktiviteter.
• videreudvikle NTC’s rolle som flagskib og videnscenter for international high performance svømning i Danmark med mulighed for
kvalificeret sparring, coaching og inspiration. 
• udarbejde, implementere og justerer monitoreringskoncepter, der kan understøtte benchmarking og læring af relevante sportslige
områder og færdigheder.

Titel på udviklingsmål

Sportslig udvikling

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Sportsligt skal dansk svømmesport præstere på højeste internationale niveau (top-8) og
vinde medaljer ved EM, VM og OL i perioden

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

• Monitorere antallet af svømmere med FINA A-krav.
• Afholde udviklingssamtaler og udarbejde individuelle karriereplaner i forbindelse med
udtagelse af svømmere til landsholdet.

Fra junior til senior

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Styrke udviklingen fra junior til højeste internationale seniorniveau ved at minimum seks
svømmere i perioden løfter deres sportslige niveau fra Udviklingslandsholdet til
Landsholdet (FINA-krav).

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Implementere en ny version af Udviklingslandsholdet (tidligere Great Danes), der i øget
samfinansiering med klubberne og med et styrket individuelt udgangspunkt, skal
fokusere på relevante indsatser inden for træning, sportsfaglig support og aktiviteter
samt styrke sammenhæng i hverdagen.
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Holdkapper

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

To danske holdkapper i finalen ved OL i 2024 i Paris.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Styrke træningskulturen i danske træningsmiljøer gennem:
- samspil mellem trænere via eksempelvis national testning på NTC med efterfølgende
feedback 
- fællestræning for holdkappotentielle svømmere
- videndeling af erfaringer på NTC og andre træningsmiljøer via eksempelvis
trænernetværket

Fremtidig NTC

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Styrke adgangen, ressourcerne og viden om International High Performance svømning
ved at integrere NTC i et fremtidigt Team Danmark Innovationscenter.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

- Indarbejde anbefalingerne fra Projektgruppen for et centralt High Performance
træningsmiljø for så vidt angår planerne om en "åbne innovationsenhed" som et forum
for samspil og samarbejde skabt til at udforske partnerskaber mellem Dansk
Svømmeunion og Team Danmark på den ene side (svømmere, trænere og ledere) og
uddannelses- og forskningsinstitutioner samt private virksomheder på den anden side.
Enheden skal bidrage til udvikling af dansk svømning ved hjælp af nogle af NTC’s
menneskelige og tekniske kapaciteter, og give adgang til unikke muligheder inden for high
performance-svømning, coaching og ekspertbistand samt elitesport i det hele taget.
- Implementere nyt set-up af videoanalyse på Bellahøj Svømmestadion i det nationale
monitoreringskoncept og træneruddannelserne.
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B.4 Talentfulde klubmiljøer - Kladde

Beskriv overordnet plan/strategi for indsatsområdet igennem aftaleperioden

Her inspirerer vi hinanden til udvikling af talentfulde klubmiljøer i hele landet, som kan skabe grundlag for en stærk fødekæde af
svømmere med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau, og som kan bidrage til ærlige og stolte træningsmiljøer i danske
svømmeklubber.

Vi ønsker en ny høj standard for præstation og trivsel i klubbernes træningsmiljøer, hvor unge svømmere kan udvikles i rammer
hvor balance i hverdagen er i fokus. Dette sker med afsæt i Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds ”Værdisæt for
talentudvikling i dansk idræt”, og gennem tydelige karriereveje for svømmere med potentiale for højeste internationale niveau. 

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante interessenter vil bidrage til at:
• inspirerer klubbernes træningsmiljøer til en langsigtet strategisk udvikling og prioritering af rammer for og indhold af deres
talentudviklingsindsats med langsigtet fastholdelse og trivsel for øje. 
• videreudvikle vores model for klub- og kommunepartnerskaber med fokus på den langsigtede udvikling af træningsmiljøerne og de
tilknyttede svømmere og trænere.
• udvikle konkrete sportsfaglige projekter via partnerskabssamarbejdet og efterfølgende at implementere værktøjer i dansk
svømmesport for et dynamisk samspil om talentudvikling.

Titel på udviklingsmål

Atletuddannelse og -udvikling

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Kontinuerligt skal minimum 12 klubmiljøer kvalificere svømmere til EM for junior, heraf
minimum tre klubmiljøer med svømmere under EM Junior A-kravet.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

• Udvikle en model og spørgeguide til udarbejdelse af en talentudviklingsstrategi for
klubmiljøer.
• Udvikle modeller for lokalt samarbejde omkring træningsmiljøer med lokal forankring,
der kontinuerligt kan udvikle svømmere til højeste juniorniveau.
• Arbejde for at udbrede atletuddannelsen til talentfulde klubmiljøer.
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Udviklingsprojekter

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Færdiggøre minimum fire konkrete sportsfaglige projekter - igangsat i samarbejde med
partnerskabsmiljøerne (klubber/kommuner).

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Opnå mere viden om bæredygtige klubmiljøer og realisere denne i konkrete værktøjer til
deling i dansk svømmesports træningsmiljøer med afsæt i ATK 2.0.

Videreudvikling af partnerskabsmodel

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Grundlaget for partnerskabsaftaler i træningsmiljøerne i alle Team Danmark
elitekommuner er afklaret inden udgangen af 2024.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

• Opnå mere viden om bæredygtige klubmiljøer, der kan realiseres i konkrete værktøjer til
deling i dansk svømmesports træningsmiljøer.
• Samarbejdsrelationen med elitekommuner, hvor svømning er en prioriteret idrætsgren,
afklares og forventningsafstemmes.

Fundament for talentudvikling i Dansk Svømmesport

2021

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå indenfor
indsatsområdet?

Identificere indsatser, der kan understøtte en øgning i antallet af konkurrencesvømmere i
dansk svømmesport.

Handlinger
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Skabe overblik over alderssammensætning og udvikling i antal aktive
konkurrencesvømmere gennem de seneste 5 år med henblik på at kunne identificere
relevante strategier til at kunne øge andelen af konkurrencesvømmere i Danmark
(rekruttering og fastholdelse af svømmere i længere tid i
klubbernes konkurrenceafdelinger).
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C.1 - Fysioterapi - Kladde

Overordnet beskrivelse af ekspertindsatsen indenfor fagområdet

På NTC er der behov for præstationsfremmende landtræning to gange ugentligt a ca. 45 minutter, hvor en fysioterapeut
gennemfører træningen med atleterne. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at vores tilknyttede fysioterapeut, har mulighed for
lejlighedsvist at kunne kigge forbi styrketræning sessioner i Brøndby. Dette skal være med henblik på at kunne sparre med vores
fysiske træner omkring eventuelle skader, samt sparre omkring atleternes overordnede udvikling i den landbaserede træning.
Derudover har vi behov for at kunne sende svømmer til Brøndby til individuel behandling i klinikken.

Prioritet 1

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

At udfører præstationsfremmende og skadesforbyggende træning på bassinkanten med
NTC

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

At gennemfører den præstationsfremmende og skadesforbyggende træning tirsdag og
torsdag morgen i tidsrummet 7.15 til 8.00. Denne tidsramme giver tid til at gennemfører
den skadesforbyggende træning, samt at sparre med atleter og trænere omkring
optimeringspotentialer og skader hos enkelte atleter.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Fysioterapi 60 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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Prioritet 2

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Individuel behandling i klinikken i Brøndby.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Atleter booker selv tid i klinikken.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Prioritet 3

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter, samt sparring med fysisktræner, NTC træner team samt atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

At styrke sammenhængskræften i den fysiske træning.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Fysioterapeut kigger forbi styrketræningen reglmæssigt ca. hver anden uge i ca. 15-20
minutter i forbindelse med den planlagte styrketræning, disse besøges koordineres med
Nicolaj Poulsen.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Fysioterapi 0 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD

Fysioterapi 10 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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C.2 - Fysiologi og fysisk træning - Kladde

Overordnet beskrivelse af ekspertindsatsen indenfor fagområdet

Vi har internt både fysiolog ved Lars Johansen og fysisk træner ved Nicolai Poulsen, dette er vi overordentligt tilfredse med, begge
bidrager til såvel NTC men også til Dansk svømning i sin helhed. I 2020 vil vi arbejde på at få den viden de har indsamlet i deres
arbejde spredt ud til resten af dansk svømning, begge personer er meget berigende for vores arbejde på NTC og for landholdet
generelt.
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C.3 - Analyse, laboratorium, teknologi og biomekanik - Kladde

Overordnet beskrivelse af ekspertindsatsen indenfor fagområdet

På NTC arbejdes der løbende med kropssammensætning, for at dette er muligt er det nødvendigt at få lavet valide
kropskompositionsmålinger ca. hver 6. uge, samt at der gives feedback til atleterne på disse test efterfølgende. I forbindelse med
testning og generel monitorering af træningen har vi behov for laktattestning ca. hver anden uge af 3-4 timers varighed. Vi har
periodevis behov for understøttelse af testning af ergogenestoffer, for at kunne vejlede atleterne på bedst muligvis i forhold til
timing af indtag, samt mængder etc.. På NTC ønsker vi at arbejde med biomekanik til at forbedre vores atleters færdigheder indenfor
eksempelvis start og vendinger, dette foregår til gavn for den enkelte atlet, men som et innovativt projekt, hvor vi tilegner os meget
viden, som kan formidles videre til dansk svømning i sin helhed.

Prioritet 1

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Udfører kropskompositionsmålinger samt give feedback på disse målinger direkte til
atleterne.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

At gennemfører kropskompositionsmålinger ca. hver 6 uge, samt give feedback på disse.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Analyse,
laboratorium,
teknologi og
biomekanik

24 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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Prioritet 2

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

At gennemfører laktatmålinger i forbindelse med fysiologisk testning.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Gennemførsel af laktattestning udfra den aftalte protocol.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Prioritet 3

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Videreførsel biomekaniske projekter omkring starter og vendinger.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Biomekaniker kommer til poolen og gennemfører relevant video filmning (efter behov),
for derefter at kunne bearbejde og analysere videoerne. Efterfølgende sparring mellem
biomekanikker og trænerstab for at kunne omsætte den opnåede viden med henblik på
en træningsintervention med retestning efter end træningsintervention.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Analyse,
laboratorium,
teknologi og
biomekanik

50 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD

Analyse,
laboratorium,
teknologi og
biomekanik

150 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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Prioritet 4

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Laktat analyse i træning, for at få et bedre indblik i, om den doserede træning rammer
den enkelte atlet i den ønskede træningsintensitet.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Gennemfører laktatanalyser som efterfølgende kan efterbehandles af fysiolog og
trænerstab.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Analyse,
laboratorium,
teknologi og
biomekanik

20 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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С.4 - Ernæring og kropssammensætning - Kladde

Overordnet beskrivelse af ekspertindsatsen indenfor fagområdet

At arbejde seriøst med kost, kropssammensætning og generel sundhed kræver kyndig vejledning for en professionel
ernæringsfysiolog. Derfor er det vigtigt at vores ernæringsfysiolog er tilstede i træningsmiljøet på NTC for at danne sig et billede af,
hvilke udfordringer der kan opstå i hverdagen og for at stå til rådighed for atleterne og kunne svare på nogle af de spørgsmål som
opstår i nu'et. Derfor ønskes det at ernæringsfysiologen kommer i miljøet på NTC hver anden til tredje uge.

Prioritet 1

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC og landsholdsatleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

At blive en integreret del at holdet omkring NTC, ved tilstedeværelse på NTC hver anden
uge. Derudover arbejde individuelt med de svømmere som har behov for og et ønske om
en indsats omkring ernæring og kropssammensætning.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

At gennemfører individuelle forløb med NTC- og landsholdsatleter.
At være tilstede ca. 30 minutter hver anden/tredje uge på NTC.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Ernæring og
kropssammensætning

40 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start
tidspunkt

Slut
tidspunkt

Bevilling fra TD
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C.5 - Sportspsykologi - Kladde

Overordnet beskrivelse af ekspertindsatsen indenfor fagområdet

På NTC og i forbindelse med landsholds arbejdet vægter vi sportspsykologi højt. Sportspsykologi er for mange elite idrætsudøvere et
vigtigt felt at operere på, derfor ønsker vi at kunne fortsætte det gode og tillidsfulde forhold der nu er opbygget I forhold til vores
sportspsykologiske indsats. Sportspsykologi er nu en integreret del af arbejdet omkring NTC og det øsnker vi skal fortsætte, hvor vi
har besøg af den sportspsykologiske konsulent på omtrent ugentlig basis. I den kommende sæson, har vi et ønske om at arbejde
med compassion på NTC, som en fælles sportspsykologisk indsats for hele NTC gruppen. Derudover vil der være behov for, at kunne
arbejde med individuelle målsætninger for de landsholds- og NTC atleter, som arbejder individuelt og målrettet med
sportspsykologi.

Prioritet 1 (fra B1 målet "International High Performance med dansk kultur og værdier")

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC - svømmere, trænere og tilknyttede eksperter.

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Skabe nogle vedvarende kulturændringer, der kombinerer ønsket om International High
Performance med dansk kultur og værdier.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

• Gennemføre kulturudviklings- og værdiproces på det Nationale træningscenter i
samarbejde med Team Danmark.
• Gennemføre udviklingsprojekt om ”Trivsel og mental Sundhed” i samarbejde med SDU.
• Udbrede kendskabet til anbefalinger fra ”Projektgruppen for et centralt High
Performance træningsmiljø” til andre relevante træningsmiljøer.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Psychology 30 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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Prioritet 2

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC og landsholdsatleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Besøg på NTC ca. hver tiende dag for at arbejde med sportspsykologiske aspekter med
atleter og/eller trænere.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Der arbejdes videre med modstandstræning, mindfulness, mm. i praksis. 
Der skal ligeledes arbejdes individuelt med de landholds og NTC svømmere som
prioriteres til en individuel indsats.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Prioritet 3

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

NTC atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Fortsætte arbejdet med at styrke svømmernes selvforståelse og selvværd

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Afvikling af 6 workshops, hvor der arbejdes med relevante sportspsykologiske emner,
som understøtter målet om at styrke svømmernes selvforståelse og selvværd

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Psychology 60 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD

Psychology 40 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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Prioritet 4

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

Landsholdssvømmere og evt trænere

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Individuelt sportspsykologisk optimering i forhold til præstation og trivsel med
landholdsatleter.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

Der skal arbejdes med individuelle målsætninger for de landholds svømmere som
prioriteres til en individuel indsats.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt

Psychology 60 01.01.2021 31.12.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start tidspunkt Slut tidspunkt Bevilling fra TD
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C.6 - Tværfaglig ekspertindsatser - Kladde

Prioritet 1 (fra B4 målet "Atletuddannelse og -udvikling")

Hvem:
Hold/atlet, disciplin, antal atleter

Team Danmark indplacerede atleter

Formål / Målsætning
Hvad vil I opnå med indsatsen?

Kontinuerligt skal minimum 12 klubmiljøer kvalificere svømmere til EM for junior, heraf
minimum tre klubmiljøer med svømmere under EM Junior A-kravet.

Handlinger:
Hvilke konkrete handlinger skal
der foretages?

• Udvikle en model og spørgeguide til udarbejdelse af en talentudviklingsstrategi for
klubmiljøer.
• Udvikle modeller for lokalt samarbejde omkring træningsmiljøer med lokal forankring,
der kontinuerligt kan udvikle svømmere til højeste juniorniveau.
• Arbejde for at udbrede atletuddannelsen til talentfulde klubmiljøer.

Involvering af TD-eksperter:
Omfang i tid (ekskl.
forberedelse) samt evt.
tidspunkt Psychology 4 01.09.2021 30.09.2021 Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

4 01.09.2021 30.09.2021 Nej 

Analyse,
laboratorium,
teknologi og
biomekanik

4 01.09.2021 30.09.2021 Nej 

Ekspertområde Timer Start
tidspunkt

Slut
tidspunkt

Bevilling fra TD
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C.7 Medrejsende TD eksperter - Kladde
Ønsker om medrejsende Team Danmark eksperter (i prioriteret rækkefølge). Endelig bevilling vedrørende omfang af medrejsende
eksperter foretages, når Team Danmark har behandlet alle forbundenes ønsker vedrørende medrejsende eksperter.

Prioritet 1

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

2021 Olympiske lege Tokyo

Hold, Atlet, Disciplin Det danske Olympiske svømmehold (10-15 atleter) plus staff.

Formål med medrejsende
ekspertbistand

At sikre optimale muligheder for præstationer ved OL i Tokyo
Fysioterapeut: arbejde med skadesforbyggelse, skadesbehandling og konkurrence
forberedelse
Præstationsanalytiker: lave race analyser og komme med input til løbs feedback
sportspsykolog: arbejde med konkurrence strategier, stresshåndtering og individuelle
strategier

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi 24 10.07.2021 - 02.08.2021 Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

15 19.07.2021 - 02.08.2021 Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

15 19.07.2021 - 02.08.2021 Nej 

Sportspsykologi 18 16.07.2021 - 02.08.2021 Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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Prioritet 2

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

OL træningslejr til opstart af den sidste cyklus frem mod OL

Hold, Atlet, Disciplin Det danske Olympiske svømmehold (10-15 atleter) plus staff.

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Fys: At sikre optimale træningsbetingelser gennem arbejde med skadesforbyggelse,
skadesbehandling og samarbejde med fysisk træner omkring den daglige landtræning
Psy: Arbejde med sammenhængskræften i gruppen og arbejde individuelt med atleterne.
Bioana: Arbejde med laktat testning, hydration og målinger ift opvarmningsstrategier

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi 14 24.05.2021 - 06.06.2021 Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

14 24.05.2021 - 06.06.2021 Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi 5 24.05.2021 - 28.05.2021 Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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Prioritet 3

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

NTC træningslejr i Mexico

Hold, Atlet, Disciplin NTC

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Bioanalyse: målinger før og efter træningslejr (ingen rejsedag, men forventet to dages
arbejde en før og en efter)
Fys: At sikre optimale træningsbetingelser gennem arbejde med skadesforbyggelse,
skadesbehandling og samarbejde med fysisk træner omkring den daglige landtræning

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi 19 08.02.2021 - 26.02.2021 Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD

DANSK SVØMMEUNION - 1-ÅRIG (COV-19) STATUS: KLADDE

PERIODE: 01 JAN 2021 - 31 DEC 2021 Udskrevet 05.10.2020 kl.13.52

TEAM DANMARK

IDRÆTTENS HUS

BRØNDBY STADION 20

DK - 2605 BRØNDBY

TLF: +45 43 26 26 26

FAX: +45 43 26 25 55

POST@TEAMDANMARK.DK

WWW.TEAMDANMARK.DK

Side 25 / 36     

http://www.teamdanmark.dk


Prioritet 4

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

OL forberedelses stævne Sette Colli

Hold, Atlet, Disciplin Det danske Olympiske svømmehold (10-15 atleter) plus staff.

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Generelt: Forberedelse af samspil og rutiner mellem eksperter, svømmere og trænere
forud for OL. 
Fys: konkurrence forberedelse af atleter
Psy: arbejde med konkurrence strategier til brug ved OL
Præstationsanalytiker: Arbejde med løbsanalyser

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi 5 24.06.2021 - 28.06.2021 Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

5 24.06.2021 - 28.06.2021 Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi 5 24.06.2021 - 28.06.2021 Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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Prioritet 5

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

Danish open

Hold, Atlet, Disciplin NTC og landshold

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Sportspsykologi: arbejde med konkurrence strategier samt understøtte svømmere i deres
bestræbelser på OL kvalifikation 
Præstationsanalytiker: Lave løbsrapporter på de atleter som kvalificere sig til OL, til brug i
processen frem mod OL.

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

5 10.04.2021 - 14.04.2021 Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi 5 10.04.2021 - 14.04.2021 Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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Prioritet 6

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

VM kortbane

Hold, Atlet, Disciplin Det danske VM kortbane hold (8-10 svømmere)

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Fys: konkurrence forberedelse af atleter

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi 11 09.12.2021 - 19.12.2021 Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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Prioritet 7

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

Biomekanik Event Camp i DK (tidl. Antwerpen/Hanne Bloch Lauridsen). 
Dato er endnu ikke 100% afklaret.

Hold, Atlet, Disciplin Udviklingslandshold og juniorlandshold.

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Understøtte trænere og svømmere med input til teknik forbedringer ud fra et
biomekanisk perspektiv .

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

2 29.01.2021 - 30.01.2021 Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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Prioritet 8

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

EM Kortbane

Hold, Atlet, Disciplin Det danske EM-kortbane hold

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Fys: konkurrence forberedelse af atleter

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi 10 30.10.2021 - 08.11.2021 Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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Prioritet 9

Hvilken træningslejr /
konkurrence samt sted?

Højdetræningslejr Tyrkiet

Hold, Atlet, Disciplin Landsholdet + udvalgte atleter fra udviklingslandsholdet

Formål med medrejsende
ekspertbistand

Bioanalyse: målinger før og efter træningslejr (ingen rejsedag, men forventet to dages
arbejde en før og en efter)
Fys: At sikre optimale træningsbetingelser gennem arbejde med skadesforebyggelse,
skadesbehandling og samarbejde med fysisk træner omkring den daglige landtræning

Angiv nedenfor ønsker til
medrejsende TD-eksperter

Fysioterapi 19 04.10.2021 - 22.10.2021 Nej 

Fysiologi og fysisk træning Nej 

Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

Nej 

Ernæring og
kropssammensætning

Nej 

Sportspsykologi Nej 

Ekspertområde Dage Dato Bevilling fra TD
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D. Økonomi

Løn (Sportschef, landstrænere og øvrige
trænere)

3.492.969 1.280.510 2.212.459 0 0 0

Omkostninger (Sportschef, landstrænere
og øvrige trænere)

448.640 164.470 284.170 0 0 0

Konkurrencer, træningslejre og sparring 3.952.405 1.417.941 2.534.464 0 0 0

Talentudvikling 1.484.701 544.286 940.415 0 0 0

Direkte støtte til elitesportsfolk 857.304 314.285 543.019 0 0 0

Elitecenter drift 142.500 52.240 90.260 0 0 0

Kraft- og talentcentre 310.000 113.645 196.355 0 0 0

Træner / Lederuddannelse 88.500 32.444 56.056 0 0 0

Direkte støtte til Fysioterapi 109.000 39.959 69.041 0 0 0

Direkte støtte til Fysiologi og fysisk træning 3.000 1.100 1.900 0 0 0

Direkte støtte til Analyse, laboratorium,
teknologi og biomekanik

0 0 0 0 0 0

Direkte støtte til Ernæring og
kropssammensætning

0 0 0 0 0 0

Direkte støtte til Sportspsykologi 40.000 14.664 25.336 0 0 0

Faciliteter 15.000 5.499 9.501 0 0 0

Udstyr 54.992 20.160 34.832 0 0 0

Projekter 0 0 0 0 0 0

Andre specifikke områder 0 0 0 0 0 0

Elitebudget, ialt 10.999.011 4.001.203 6.997.808 0 0 0

Finansieringsforhold 100.00 % 36.38 % 63.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Budget og Financiering Omkostninger
ialt -

ansøgning

Specialforbundets
andel - ansøgning

TD andel Budget Forbundets
andel

Team
Danmarks

andel
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E. Aftalegrundlag

Masterplanen er et selvstændigt dokument og en betingelse for at opnå støtte fra Team Danmark. Masterplanen udgør - i lighed
med støttebevilling - bilag til "Juridisk samarbejdsaftale mellem forbundet og Team Danmark.

Brøndby, den
(Direktør eller formand)

for Dansk
Svømmeunion

for Team DanmarkBrøndby, den
(Direktør eller formand)
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Bilag:

Eksperter

Angiv eksperter, der arbejder kontinuerligt med forbundet, men som ikke er Team Danmark ansat
personale

Faciliteter

Læge 0

Fysioterapeut 0

Massør 0

Sportspsykologisk konsulent 0

Fysiolog 0

Fysisk træner 0

Diætist 0

Andre 0

Funktion Antal Navn

Centerfaciliteter/ arealleje Taastrup Svømmehal og Bellahøj Svømmestadion

Drift og vedligeholdelse

Indhold Omfang
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Centerstruktur

TD Elitecentre 1 Taastrup Svømmehal (Bellahøj Svømmestadion)

TD godkendte
Kraftcentre

2 High Performance partnerskabsmiljøer i Aalborg og Sigma Swim (Birkerød/Allerød)

TD godkendte
Talentcentre

8
Talentudvikling partnerskabsmiljøer i Esbjerg, Vejle, Odense, Slagelse, Køge, Ballerup, Gentofte og
Helsingør

Andet 0

Type Antal Beliggenhed/Klubber
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Relaterede filer

Detailbudget 2021 D - Økonomi, årets budget 24.09.2020 1

Filnavn Relateret sektion Dato Version
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Mellem på den ene side 

Team Danmark 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

CVR-nr. 79 16 27 28 

og på den anden side 

Sport One Danmark P/S 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

CVR-nr. 29 80 97 SS 

Samarbejdsaftale 

er indgået følgende aftale. Aftalen er koordineret med Danmarks Idrætsforbund. 

Aftale 

§ 1 - Parterne

1. Team Danmark er en offentlig, selvejende institution under Kulturministeriet, som har til

formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Team

Danmark skal i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DIF's specialforbund og andre

relevante samarbejdspartnere iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger

for eliteidrætten i Danmark jf. bekendtgørelse af lov om eliteidræt (LBK 1155 af 25. september

2013).

2. Sport One Danmark P/S (Sport One) er Team Danmark og Danmark Idrætsforbunds fælles

kommercielle selskab, der via salg af rettigheder og i henhold til organisationens

stiftelsesdokument/vedtægter skal generere kommercielle indtægter til ejerne.

3. Aftalens samarbejdspartnere henholdsvis Team Danmark og Sport One betegnes herefter

"Parterne".

BILAG 4



§ 2 - Aftalens formål

1. Parterne er med denne aftale enige om at indgå samarbejde med henblik på at optimere og

udvikle den kommercielle indtjening til Team Danmark via salg af Team Danmarks rettigheder

til tredje part som beskrevet i § 4.

§ 3 - Arbejdsområder

1. Sport Ones kernevirksomhed er at udvikle og sælge partnerskaber til tredje part.

2. Sport One kan efter aftale med ejerne udvikle nye forretningsområder, der kan bidrage til en

øget finansiering af dansk eliteidræt.

§ 4 - Overdragelse af rettigheder

1. Med aftalen overdrager Team Danmark til Sport One ret til at benytte Team Danmarks brand

og logo kommercielt på de i nærværende kontrakt fastlagte vilkår. Sport One kan indgå

partnerskaber med tredje part og tillade denne at benytte Team Danmarks brand og logo i sin

markedsføring inden for Danmarks grænser.

2. Med aftalen overdrager Team Danmark til Sport One ret til at anvende Team Danmarks

medarbejderes viden og ekspertise om eliteidræt.

3. Med aftalen overdrager Team Danmark til Sport One ret til at anvende atleter, trænere og

sportschefer i specialforbund, der har en samarbejdsaftale med Team Danmark, i

kommercielle sammenhænge, så længe det sker i overensstemmelse med den juridiske

samarbejdsaftale, der er indgået mellem Team Danmark og det respektive specialforbund.

4. Team Danmark er uanset ovenstående berettiget til at indgå egne aftaler med tredje part om

benyttelse af Team Danmarks brand og logo i markedsføring inden for Danmarks grænser, så

længe sådanne aftaler ikke kolliderer med eksisterende aftaler indgået af Sport One. Team

Danmark skal ved indgåelse af egne aftaler med tredje part inddrage strategiudvalget jf. § 7

med henblik på at afdække, hvorvidt en aftale kolliderer med eksisterende aftaler i Sport One.

5. Team Danmark kan uanset ovenstående modtage donationer direkte uden beregning til Sport

One.

6. Ved misbrug af Team Danmarks brand og logo står Team Danmark selv for den juridiske proces

samt evt. omkostninger i forbindelse hermed. Team Danmark modtager selv et eventuelt

erstatningsbeløb.



§ 5 - Økonomi og omkostninger

1. Sport One betaler Team Danmark et honorar, når Sport One i forlængelse af samarbejdsaftaler

med tredje part gør brug af Team Danmarks medarbejdere til f.eks. foredrag, rådgivning,

undervisning mv. Honoraret afregnes på baggrund af en afregningspris pr. time, som Team

Danmarks medarbejder har anvendt på aktiviteten (forberedelse inklusiv). Parterne opgør

honoraret kvartalsvis. Afregningsprisen fastlægges årligt i Sport Ones udviklings- og

strategiudvalg jf. § 7 nr. 5.

2. Team Danmark kan i tilfælde af direkte donationer til Team Danmark købe ydelser hos Sport

One, der understøtter en aftale Team Danmark har indgået direkte med tredje part. I sådanne

tilfælde betaler Team Danmark til Sport One et honorar, der dækker omkostninger forbundet

med den konkrete ydelse og efter samme princip, som i de tilfælde hvor Sport One køber

ydelser i Team Danmark jf. § 5, nr. 1.

3. Sport One indgår særskilte aftaler ved anvendelse af atleter og andre ressourcepersoner, som

ikke er medarbejdere i Team Danmark. Sport One er forpligtet til at anvende atleter og

ressourcepersoner, som er godkendt i koordinationsudvalget jf. § 7, nr. 6.

4. Sport One og/eller tredje part afholder alle omkostninger forbundet med de

samarbejdsaftaler, der indgås i regi af Sport One samt alle omkostninger forbundet med

udarbejdelse af salgsmaterialer.

5. Sport One afholder omkostninger for alle salgsfremmende aktiviteter i regi af Olympisk

Idrætsforum.

§ 7 - Samarbejde og procedurer

1. Sport One skal ved indgåelse af nye aftaler med tredje part sikrer, at Team Danmark tidligt i

processen inddrages i udarbejdelsen af nye samarbejdsaftaler, og at der er en løbende dialog

mellem parterne om aftaleindhold, økonomi mv. herunder omfang af ressourcepersoner

(atleter, mv.) i forbindelse med indgåelse af nye samarbejdsaftaler. Team Danmark skal under

alle omstændigheder forelægges et aftaleudkast, før dette forelægges for tredje part.

2. Team Danmark skal godkende og underskrive alle nye samarbejdsaftaler, hvor Team Danmark

indgår som part.

3. Team Danmark skal sikre, at Sport One er informeret om viden, koncepter og lignende i Team

Danmark, som kan kapitaliseres i de partnerskaber Sport One indgår med tredje part.

4. Team Danmark skal synliggøre de partnere, Sport One indgår partnerskabsaftaler med på

relevante platforme f.eks. i nyhedsbreve og på hjemmesiden.



5. Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Sport One nedsætter et udviklings- og

strategiudvalg på direktionsniveau, der skal sikre en overordnet koordinering af aktiviteterne i

Sport One herunder opfølgning på økonomiske forhold samt opfølgning på eksisterende aftaler

og udvikling af nye aftaler.

6. Parterne nedsætter et koordinationsudvalg på medarbejderniveau, der skal sikre det daglige

samarbejde mellem parterne og kvaliteten i Sport One's ydelser relateret til Team Danmark.

Koordinationsudvalget består af 1 personer fra Sport One og 1-2 personer fra Team Danmark.

§ 8 - Kontraktens overdragelighed

1. Parterne kan ikke uden samtykke fra modparten lade tredjemand overtage kontraktens

rettigheder, forpligtelser og opgaver og kan herunder ikke uden samtykke antage selvstændige

underentreprenører m.v.

§ 9 - Andre samarbejdspartnere.

1. Sport One Danmark er berettiget til at indgå tilsvarende aftaler som nærværende med

specialforbund under DIF samt andre idrætsforbund og institutioner i øvrigt. Sådanne aftaler

må ikke være i væsentlig konkurrence med nærværende aftale og må ikke kunne indebære

interessekonflikter i øvrigt.

§ 10 - Aftalens løbetid og genforhandling.

1. Aftalen er tidsbegrænset gældende i fire år fra l.januar 2017 til 31.december 2020. Aftalen

ophører således uden yderligere d. 31. december 2020. Sport One kan således kun indgå

aftaler, der ophører senest samtidig med nærværende aftale, med mindre andet aftales

mellem parterne.

2. Evaluering og genforhandling af aftalen påbegyndes i 3. kvartal 2019 og afsluttes senest 31.

december 2019.

§ 11 - Misligholdelse.

1. Aftalen er underlagt dansk rets almindelige regler om misligholdelse og erstatning med de

modifikationer, der følger af nedenstående pkt. 2-4.

2. Før en part kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal parten have søgt udeståendet

løst gennem forhandling.



3. En parts væsentlige misligholdelse udløser en bod på 100.000 kr., uanset om der konstateres

tab som følge af misligholdelsen. Almindelige erstatningsretlige regler og grundsætninger

finder anvendelse herudover.

§ 12 - Tvisteløsning.

1. Enhver uenighed mellem parterne, der ikke kan finde sin løsning i mindelighed, skal afgøres

efter dansk rets almindelige regler herom.

Team Danmark 

Dato: 

Lone Hansen 

Direktør 

Sport One Danmark P/5 

Dato: 



Notat: Medarbejder udvikling og trivsel i Team Danmark ved HR chef, Camilla Vange 
Mynster 

Hvordan arbejder vi med trivsel internt i Team Danmark: 

I Team Danmark arbejder vi aktivt med at sikre medarbejderne ordentlige forhold, således at vi 
skaber en god base for trivsel hos alle i medarbejdergruppen. Team Danmarks slogan ”Vejen til 
Verdensklasse” har det seneste 1½ år i organisationskontekst været omsat til en ”Verdensklasse 
arbejdsplads”. Vi arbejder derfor ud fra ambitionen om, at vi vil være en ”Verdensklasse 
arbejdsplads”. 

Arbejdet med trivsel og ordentlige forhold består i en masse forskellige tiltag og parametre, som 
beskrives nærmere nedenfor. Samlende for de forskellige tiltag er, at de alle er en del af den 
kulturforandringsproces, som blev igangsat med direktørskiftet i Team Danmark i februar 2015.  

Indførelse af HR-funktion i Team Danmark: 

I november 2015 blev der oprettet en halvtids HR-funktion i Team Danmark, hvilket organisationen 
ikke havde haft tidligere. HR-funktionen blev indført for at sætte fokus på medarbejdernes forhold 
og vilkår for derigennem at skabe et solidt fundament for arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. 
Ud over at få de ansættelsesretlig forhold på plads, udvikler HR-funktionen løbende grundlaget for 
medarbejderledelsen i organisationen, herunder samtaleværktøjer til ledernes brug for dialog med 
medarbejderne. Derudover varetager HR-funktionen alle de funktioner, som ligger i en klassisk HR-
funktion. Her kan bl.a. nævnes håndtering af langtidssygemeldte medarbejdere og medarbejdere 
med alvorlig sygdom i familien, hvor vi gør en særlig indsats for at understøtte og hjælpe vores 
medarbejdere igennem. En verdensklasse arbejdsplads gælder både i lyst og nød. Det betyder også, 
at når vi er nødt til at afslutte et ansættelsesforhold, så følger vi en fastlagt procedure for, hvordan vi 
håndterer det, således at vi sikrer en ordentlig behandling af disse følelsesmæssige vanskelige sager. 
Alle tiltag, som gøres i HR-regi har for øje at sikre arbejdsglæde, tryghed og trivsel hos 
medarbejderne.       

Medarbejder-ledersamarbejde: 

Siden HR-funktionen blev indført i Team Danmark, har vi arbejdet med at udvikle medarbejder-
leder samarbejdet i organisationen. I første omgang udviklede vi Team Danmarks eget MUS-
koncept, som blev afholdt i 2016, og herefter videreudviklet til en ny udgave i 2017. Siden er vi 
med inspiration fra nyeste viden/forskning inden for medarbejderledelse, gået væk fra den klassiske 
MUS og har i stedet bl.a. afholdt En-til-en møder og medarbejder-ledersamtaler med fokus på, 
hvad der motiverer medarbejderen i forhold til arbejdslivet. Team Danmarks medarbejdergruppe er 
noget særligt, og vi ligner ikke andre arbejdspladser. Derfor har vi over de seneste 1½ år udviklet 
vores egen model for medarbejder-leder samarbejdet i Team Danmark. Modellen indeholder en 
værktøjskasse til lederne til understøttelse af deres arbejde med medarbejderne. Vi udvikler løbende 
på den, så vores model er dynamisk og tidssvarende. Udviklingen foregår i et samspil mellem HR 
og medarbejderlederne, som mødes fast hver 2. måned til HR tjek-ind. Det er aftalt, at alle 
medarbejderledere i 1. kvartal af 2021 holder en medarbejder-ledersamtale med deres 
medarbejdere. Hele medarbejder-ledersamarbejdsmodellen understøtter trivslen hos vores 
medarbejdere i Team Danmark.      
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Medarbejder- og ledergrundlag:  

I 2016 udarbejdede vi med hjælp fra en ekstern konsulent et medarbejder- og leder grundlag for 
Team Danmark. Medarbejder- og ledergrundlaget lagde grundstenene for, hvordan vi arbejder i 
Team Danmark i dag. Medarbejder- og ledergrundlaget satte for alvor gang i 
kulturforandringsprocessen og særligt dialogen om, hvordan vi agerer i samspil med hinanden. 
I en trivselskontekst var det startskuddet til en større medarbejderinddragelse i, hvad der er 
vigtigt for os, for at vi trives i vores arbejde.    

Verdensklasse arbejdsplads/Kulturforandringsproces:  

I foråret 2019 spurgte vi alle medarbejdere, hvad ”en verdensklasse arbejdsplads” er for den 
enkelte. Med udgangspunkt i det, havde vi et medarbejderseminar i juni 2019, hvor 
”Verdensklasse arbejdspladsen” var på dagsordenen. Her var omdrejningspunktet for dialogen 
høj faglighed, gensidig tillid og respekt samt et meget stort behov for fleksibilitet begge veje. 
Pointerne fra medarbejderseminaret har siden været brugt i ledergruppens arbejde med 
medarbejderledelse. Ligeledes har arbejdsmiljøudvalget arbejdet med pointerne bl.a. i 
forbindelse med medarbejderseminaret i juni 2020.  

Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere: 

Rekruttering af nye medarbejdere har i en lille organisation som Team Danmark, stor 
indflydelse på medarbejdergruppen og ikke mindst på det enkelte fagfællesskabs trivsel. Når vi 
ansætter nye medarbejdere i Team Danmark, er vi derfor meget optagede af at finde den rigtige 
person, forstået som en kombination af faglighed og personlighed. Vi har altid en medarbejder 
fra det fagfællesskab, som personen skal ansættes i med til samtalen, bl.a. med det formål, at få 
vurderet, som personen rent menneskeligt vil passe ind i fagfællesskabet. Vi har blik for, at 
forskellighed er en styrke, men også at det er vigtigt, for medarbejdergruppens trivsel, at vi får 
valgt den rigtige personsammensætning til vores forskellige fagfællesskaber. Og hvis vi 
rammer forkert i en ansættelse, så tager vi konsekvensen og afslutter samarbejdet (har været 
nødvendigt 1 gang siden 2015).   

Krænkelser og sexisme: 

God trivsel i Team Danmark hænger naturligvis sammen med, at medarbejderne ikke oplever 
krænkelser og sexisme i deres dagligdag. I lyset af efterårets fokus på sexisme har vi i Team 
Danmark igangsat en proces, hvor medarbejderne sammen diskuterer forskellige dilemmaer, 
med det formål at blive klogere på egne og andres grænser for, hvordan vi kan agere overfor og 
tale til hinanden. Medarbejderne har senest drøftet dilemmaer internt i Team Danmark og i 
løbet af de næste måneder vil de i fagfællesskaberne drøfte dilemmaer, som vi kan komme i 
med vores eksterne samarbejdspartnere. Vi oplever, at medarbejderne er meget åbne i 
diskussionerne, og at der i Team Danmark generelt er en god omgangstone kollegaerne 
imellem.  

Vi har for nuværende ikke haft nogen krænkelses- eller sexisme sager i Team Danmark. Vi vil i 
den kommende APV få svar på, om der er nogen, som har været udsat for noget inden for de 
seneste 2 år, og hvis det er tilfældet, vil vi naturligvis reagere på det.  

Arbejdsmiljøudvalg:  



I 2017 oprettede vi en ny arbejdsmiljøorganisation (AMO)i Team Danmark (det tidligere 
arbejdsmiljøudvalg overholdt ikke lovgivningskravet til en organisation af Team Danmarks 
størrelse). I AMO sidder 6 medarbejdere, 2 ledelsesrepræsentanter og direktøren. AMO 
arbejder i høj grad med trivslen i Team Danmark, både i forhold til det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø og i forhold til at skabe sociale aktiviteter for medarbejderne, som kan fremme 
trivslen på arbejdspladsen. Vi har et meget aktivt AMO i Team Danmark, som bidrager med 
input til ledelsen i forhold til forbedringer af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Team 
Danmark. Senest har AMO lagt en stor indsats i at finde den rigtige udbyder af APV, så vi via 
den kan få set på, om vi der er et behov for at vi dykker yderligere ned i trivslen i Team 
Danmark.    

APV: 

Vi bruger APV’en til at måle, hvordan det så rent faktisk går i organisationen. Vores APV fra 
maj 2018 var lidt for basic og havde ikke den rette fokus på det psykiske arbejdsmiljø og 
trivsel. Det ønsker vi, at den kommende APV skal have. Derfor er en arbejdsgruppe under 
AMO gået i dybden med at finde en god udbyder, som kan give os et billede af, om der er 
nogen steder, hvor skoen trykker lige nu, og hvor vi så skal dykke yderligere ned, måske i form 
af en mere dybdegående undersøgelse på det konkrete område. APV’en er naturligvis ikke en 
dybdegående trivselsundersøgelse, men den vi har valgt, vil give os en indikation af, om vi har 
issues inden for trivsel, som vi skal mere i dybden med. Vi forventer, at AMO i januar kan 
drøfte udfaldet af APV’en, herunder en handlingsplan for, hvordan vi håndterer de issues, der 
måtte komme frem i medarbejdernes besvarelser.  

Afsluttende bemærkninger:  

Arbejdet med trivsel i Team Danmark er en on-going proces, som i høj grad er påvirket af både 
eksterne og interne omstændigheder. Kammeradvokatens undersøgelse af svømning har skabt 
en trivselsdagsorden i dansk eliteidræt, og samtidig skærpet fokus på Team Danmarks 
tilsynsforpligtelse. Det har naturligt givet en usikkerhed/uvished hos Team Danmarks 
medarbejdere i forhold til, hvordan vi skal agere i den kontekst. Den arbejder vi med nu, og 
skal arbejde med i de kommende år.   

Samtidig har Covid-19 sendt os til tælling i alle vores planlagte aktiviteter med atleter og 
forbund, og kravene til omstillingsparatheden hos vores medarbejdere i Team Danmark er 
kæmpestore. På privatfronten er en stor del af vores medarbejdere også med mellemrum ramt 
af nedlukkede institutioner og familier, der bliver ramt af isolation eller covid-19 sygdom. Med 
andre ord, så lever vi i en tid med uvished på alle fronter, og det påvirker naturligvis også 
trivslen hos os alle i Team Danmark. Og ikke mindst stiller det krav til os som organisation i 
forhold til at håndtere medarbejdernes mange problemstillinger omkring Covid-19, så de kan 
føle sig trygge i deres arbejde.  

Så samlet set er der ingen tvivl om, at trivsel står højt på dagsordenen internt i Team Danmark, 
og vi er bevidste om, at det er en opgave, som vi hele tiden skal have fokus på og arbejde med. 
Og samtidig skal vi sikre os, at vi får hørt medarbejderne tilstrækkeligt om deres trivsel i 
organisationen.     



Hartmanns A/S     TEL +45 7020 0383      www.hartmanns.dk

APV - PROCES
Fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering
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Hartmanns er autoriseret af Arbejdstilsynet til at kortlægge, 
undersøge og rådgive på området psykosocialt arbejdsmiljø.  I 
enheden ‘Sustainable Worklife’ møder I erhvervspsykologiske 
rådgivere og analysekonsulenter.  

Det psykiske arbejdsmiljø får stadig større betydning for 
organisationers resultater, sammenhængskraft og udvikling. 
Arbejdsmiljøet kan accelerere din afdelings- eller organisations 
udvikling og vækst. Tilsvarende kan det hæmme udvikling og 
vækst.

For Hartmanns handler det bæredygtige arbejdsliv 
grundlæggende om at skabe et arbejdsmiljø, der styrker 
menneskelig, organisatorisk, økonomisk og samfundsmæssig 
levedygtighed.

Vi arbejder systematisk med metoder til forbedring af et 
bæredygtigt arbejdsliv. Vi udvikler løbende - i samarbejder med 
eksperter og forskere - nye metoder som styrker organisationer 
og derved et bæredygtigt arbejdsmarked.

Vi fremmer vækst og
trivsel i organisationer
gennem et godt
psykosocialt arbejdsmiljø

OM HARTMANNS A/S



Som rådgiver er det Hartmanns målsætning,
at skabe rammerne for det bæredygtige
arbejdsliv, herunder styrke organisationers
overskud på tre bundlinjer; den sociale, den
psykiske og den økonomiske.

•  Autoriseret arbejdsmiljørådgivning
•  Undersøgelser, trivselsmålinger & APV 
•  Stress forebyggelse og afhjælpning
•  Mobning & chikane  
•  Organisatorisk udvikling & kultur 
•  Ledelsesudvikling – og coaching    
•  Kurser – åbne og tilpassede
•  Foredrag & oplæg

OM HARTMANNS A/S



BAGGRUND OG BEHOV 

En kommende APV-proces for Team Danmark, skal sikre

➢ Høj grad af anonymitet 

➢ At den psykiske APV-del også dækker en medarbejdertrivselsundersøgelse 

➢ Benchmark med øvrige organisationer i Danmark, således at Team Danmark på udvalgte områder kan se, om organisationen klarer sig bedre eller ringere end 
gennemsnittet 

➢ Et spørgeskema som tager ca. 15 minutter at besvare  - undersøgelsen sendes via e-mail 

➢ Team Danmark kan tilføje 3-4 ekstra-spørgsmål, som organisationen ønsker svar på 

➢ Powerpoint-rapporter med data for hele organisationen, samt to del-rapporter for administration og ekspert-team – endelig suppleres med en word-rapport med 
anbefalinger til indsatser for hele organisationen 

➢ Et enkelt og grundigt overblik over det som belaster og beskytter i Team Danmark – Rapporter suppleres med oversigt over TOP 5 bedst scorede temaer og BUND 5, 
som er de lavest scores temaer

➢ At undersøgelsen dækker de lovpligtige områder som f.eks. arbejdsrelateret sygefravær, mobning/krænkelser og seksuel chikane

➢ En professionel proces varetaget af erhvervspsykologer og data-eksperter 

➢ Rådgivning til gode opfølgningsprocesser, som sikrer at organisationen arbejder videre med handleplaner og indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet



APV – SPØRGESKEMA OG RAPPORTERING 

Spørgeskema dækker 

• Fysisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø 

• Trivsel på arbejdspladsen, og herunder spørgsmål til social kapital (samarbejde, tillid og retfærdighed)

• Ledelse, og herunder spørgsmål til samarbejde, anerkendelse, tillid, synlighed, retfærdighed og øverste ledelse

• Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, og herunder indflydelse, arbejdskrav og balance

• Engagement i arbejdet, og herunder motivation, kvalitet i arbejdet og involvering

• Stress og sygefravær 

• Mobning/krænkelser og seksuel chikane 

Der opsættes i rapporterne et benchmark foretaget på baggrund af NFAs undersøgelser. 

Se bilag 1 & 2 for eksempler. 



Hartmanns sikrer, at der leves op til 
Arbejdstilsynets krav til en APV. 
Hartmanns sikrer, at undersøgelsen foretages 
med blik for etik, teoretisk kvalitet og 
organisatoriske behov 

Faserne skal sikre: 
• En kvalitetssikret APV-proces 
• Benchmark på Social Kapital 
• En anonym undersøgelse
• Inddragelse af medarbejdere  
• Fælles udpegning af det som virker og det 

som skal blive bedre i Team Danmark
• Anbefalinger fra Hartmanns

Analysen varetages i samarbejde md Arga
Survey, som står for sikkerhed omkring data og 
analysesystem. 

EKSEMPEL PÅ PROCES- OG TIDSPLAN

FASE 1:  INFORMATION, DESIGN & GODKENDELSER (November/December)
• Opstartsmøde/styregruppemøde med HR/ledelse og/eller 

arbejdsmiljøorganisation  - her planlægges god proces for hele forløbet
• Spørgeskema godkendes og tidsplan fastsættes – evt. ekstraspørgsmål 

sættes ind
• Procesplan for udsendelse og opfølgning i de enkelte enheder fastlægges 
• Kommunikation til organisationen evt. ved at samlet opstartsevent – kan 

tilvælges

FASE 2: OPSÆTNING OG GENNEMFØRSEL - SPØRGESKEMA – APV  (Januar) 
• Team Danmark sender Excel-ark til Hartmanns med medarbejdernes e-

mailadresser samt koder for enheder (Hartmanns sender skabelon) 
• Udsendelse af spørgeskema til organisationen
• Rykkere efter en uge for de, som ikke har besvaret 

FASE 3: RAPPORTERING APV-RESULTATER  (Februar)
• Møde med ledelse/AMO  – rapportering af resultater og drøftelse af 

proces for enhederne. Fremsendelse af rapporter til ledelse og AMU.
• Enhedsseancer kan tilkøbes - præsentation af resultater, dialog om disse 

samt udarbejdelse af fælles handleplan på baggrund af anbefalinger fra 
Hartmanns. Enhedsseancer kan gennemføres af Hartmanns. Hartmanns 
foretager telefonopkald til den enkelte leder inden seancen.

• Lederseance, for en samlet ledergruppe, hvor oplevelser med resultater 

FASE 4: HANDLINGER (Februar)
• Handleplaner samles til tovholder/AMO i organisationen



INVESTERING



INVESTERING

Fysisk og psykisk - APV Proces

Fase 1, indeholdende;

• Opstartsmøde/styregruppemøde med HR/ledelse og/eller AMU

• Udfærdigelse af spørgeskema inkl. evt. ekstra spørgsmål

• Udarbejdelse af procesplan inkl. datoer for opfølgning, møder samt 
kommunikationsplan til organisationen 

• Team Danmark sender e-mailoversigt over medarbejdere, som sættes ind i system 

• Team Danmark godkender spørgeskema, og invitationstekst i samarbejde med 
Hartmanns 

Fase 2, indeholdende;

• Spørgeskema – fysisk og psykisk APV (indeholdende MTU)

• Udsendelse af spørgeskema inkl. rykker proces baseret på fremsendt kontaktdata 
fra Team Danmark

Fase 3 , indeholdende;

• Udarbejdelse af APV rapporter både på overordnet niveau samt på enhedsniveau.

• Præsentation af resultater v. 1 -2 møder 

• Fremsendelse af rapporter – hele organisationen samt to enheds-rapporter 

• Rådgivning til afholdelse af enhedsseancer med handleplaner –
handleplansmateriale vises om ønsket 

I prisen er der taget højde for projektledelse af 
chefpsykolog og dataekspert. 

I Hartmanns betragtes undersøgelser og kortlægningsfaser 
som en intervention i organisationen, hvor 
undersøgelsesdesign og proces også påvirker det psykiske 
arbejdsmiljø. I

Hartmanns metoder er det indarbejdet, at undersøgelsen 
også fungerer som en afhjælpning og støtte til 
medarbejdere og ledelse i retning af konstruktiv udvikling. 

Hartmanns arbejder ud fra en styrke- og løsningsbaseret 
tilgang, som integreres i alle faser og processer.  

Tidsforbrug Pris

½-konsulentdag 9.000 kr.

½-konsulentdag 9.000 kr.
APV-system 32.000 kr.

½-konsulentdag 9.000 kr.

I alt 59.000 kr.



OPTIONER – EKSTRA TILKØB   



TILKØB 

BRIEFING I LEDERTEAMET

Briefing i lederteamet, inden udsendelse af spørgeskema, har til formål at opbygge fællesskab og øgede handlemuligheder ift. det at 
fremme trivsel og handleplansarbejdet med APV-processen. Briefing varetages af Hartmanns chefpsykolog og er en to-timers seance 
hvor der sammen med lederteamet stilles skarpt på trivsel og psykisk arbejdsmiljø, herunder hvordan en god APV-proces etableres 
med ledelsesopbakning. Processen for APV gennemås, oplæg om psykosocialt arbejdsmiljø og lederens rolle i trivsel drøftes. 

I alt 2 timer.  Pris inklusiv forberedelse, DKK. 8.000

FOREDRAG I FORBINDELSE MED PRÆSENTATION AF RESULTATER ”PÅ JOBBET ER VI HINANDENS PSYKISKE ARBEJDSMILJØ”

På dette foredrag stilles skarpt på betydningen af relationer og samarbejde, og herunder hvad som beskytter og belaster i 
arbejdsmiljøet. Organisationen får psykologiske perspektiver på kultur og det at arbejde sammen om at fremme trivsel og mental 
sundhed. Foredraget gennemføres af Chefpsykolog fra Hartmanns med speciale i psykosocialt arbejdsmiljø. Foredraget kan bruges
som element i en proces omkring APV, for at inddrage organisationen.

I alt 1,5 time. Pris inklusiv forberedelse og oplæg 50 medarbejdere, DKKK 16.000 

PRÆSENTATION I ENHEDER, INKLUSIV HANDLEPLANS-WORKSHOP MED EGNE LOKALE HANDLEPLANER

På disse seancer hjælpes hver enhed/afdeling igennem resultaterne, som drøftes i fællesskab, lige efter arbejde enheden sammen om 
egne handleplaner, og hvad enheden kan gøre for at fastholde det som virker, og forbedre det som skal blive bedre. Workshops og 
præsentation af resultater varetages her af Hartmanns erhvervspsykologiske rådgivere, og seancen aftales med den enkelte leder 
inden, sådan at der kommer fokus på det, som er vigtigt for enheden. 

I alt 2-3 timer pr. enhed. Pris inklusiv forberedelse og formøde med leder, DKK 13.000 



Louise Dinesen, Chefpsykolog
E-mail: Louise.dinesen@hartmanns.dk
Mobil: 22266594  

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område

Speciale i krise- arbejds- og organisationspsykologi

Ekstern lektor/Underviser på Københavns Universitet

Rådgiver hos Mandag Morgen 

Redaktør Erhvervspsykologisk tidsskrift  

Censor på Forsvarsakademiet / Censor Master i Militær Ledelse. 

5 års erfaring som leder & direktør i analyseselskabet Voxmeter A/S

KONTAKT 

mailto:Louise.dinesen@hartmanns.dk


APV-spørgeskema 2020
Intromail: 

Du inviteres hermed til at deltage i en Arbejdspladsvurdering (APV). APV-Undersøgelser er lovpligtige i 
Danmark, og undersøgelsen her fungerer som kortlægning af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på 
arbejdspladsen. 

Spørgeskemaet og besvarelserne håndteres Hartmanns A/S som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og Arga 
Survey, som håndterer data. Undersøgelsen behandles således fortroligt, og din besvarelse er anonym. 

Du finder skemaet her: [SURVEY_LINK] 

Det tager 5-10 minutter at udfylde skemaet og det er muligt at holde pause undervejs og vende tilbage på et 
senere tidspunkt for at færdiggøre. Du må meget gerne skrive uddybende kommentarer undervejs. 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen 
Hartmanns & ARGA Survey 
på vegne af [COMPANY] 

Bilag 6c



 

Side 2 
 

 

Psykisk arbejdsmiljø 
Det psykiske arbejdsmiljø handler om, hvordan vi har det med hinanden på arbejdspladsen, med kolleger, ledelse og 
andre aktører. Dette skema omhandler derfor en række spørgsmål til belysning af, hvordan du oplever samarbejdet, din 
relation til ledelsen, arbejdets udførelse, samt hvordan du trives med dine arbejdsopgaver og dit arbejde i det hele taget. 
 

Samarbejde 
1. Det nære samarbejde 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Oplever du et godt samarbejde med dine 

nærmeste kolleger? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Hjælper du og dine nære kolleger hinanden 
med at opnå det bedst mulige resultat? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
2. Dit forhold til andre afdelinger  
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Oplever du et godt forhold til kolleger i andre 

teams/afdelinger? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Oplever du, at de forskellige 
teams/afdelinger arbejder til fælles bedste? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
Vi vil meget gerne have dine kommentarer på din oplevelse af samarbejdet på arbejdspladsen. Du kan skrive dem 
her:  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

  



 

Side 3 
 

 

Ledelse 
3. Samarbejde og anerkendelse 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Oplever du et godt samarbejde med din 

nærmeste leder? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af 
din nærmeste leder? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
4. Tillid og synlighed 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Oplever du at din nærmeste leder har tillid til 

at du gør en god indsats? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Oplever du at din nærmeste leder er 
tilstrækkeligt synlig? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
5. Retfærdighed 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Oplever du, at din nærmeste leder behandler 

alle fair og rimeligt? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Oplever du, at din nærmeste leder bidrager til 
at uenigheder bliver løst på en fair måde? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
6. Øverste ledelse (bør evt. præciseres) 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Oplever du, at man kan stole på de 

udmeldinger der kommer fra den øverste 
ledelse? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Oplever du at den øverste ledelse er 
tilstrækkeligt synlig?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
 
Vi vil meget gerne have dine kommentarer på din oplevelse af ledelse på arbejdspladsen. Du kan skrive dem her:  
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  



 

Side 4 
 

 

Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse 
7. Udførelsen af dit arbejde 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Oplever du at have mulighed for at udføre dit 

arbejde bedst muligt? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Oplever du, at der er klare mål for det 
arbejde du udfører? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
8. Indflydelse 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Har du tilstrækkelig indflydelse på, hvordan 

du løser dine arbejdsopgaver? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Oplever du, at der bliver lyttet til dine ideer 
og forslag? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
9. Arbejdskrav og balance 
Hvor ofte… Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

a. Oplever du, at du har tid nok til dine 
arbejdsopgaver? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Oplever du, at der er en god balance mellem 
arbejds- og privatliv? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
Vi vil meget gerne have dine kommentarer på din oplevelse af arbejdets udførelse. Du kan skrive dem her:  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
  



 

Side 5 
 

 

Engagement i arbejdet 
10. Motivation og anbefaling 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
a. Føler du dig motiveret og engageret i dit 

arbejde? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Ville du anbefale [COMPANY] som et godt 
sted at arbejde?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
11. Mening og kvalitet 
I hvilken grad… 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget 

ringe grad 
 
a. Oplever du, at dit arbejde er meningsfyldt? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, som 
du er tilfreds med? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
 
Vi vil meget gerne have dine kommentarer på din oplevelse af engagement, motivation og mening. Du kan skrive 
dem her:  
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  



 

Side 6 
 

 

Stress  
Stress kan defineres som “en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller 
indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har” (Psykiatrifonden). Stress i denne betydning 
er således ikke blot et spørgsmål om at have travlt, men skal forstås som en stressrelateret tilstand, der kan udpine vores fysiske og 
mentale ressourcer over tid. 
 
12. Hvor ofte har du følt dig stresset i de seneste fire uger? 

Hele tiden ⃝ 

Ofte ⃝ 

Sommetider ⃝ 

Sjældent  går til kommentarfelt ⃝ 

Aldrig  går til kommentarfelt ⃝ 

 
 

13. Hvad var den vigtigste kilde til din stress? 
Arbejde  går til nr. 14 ⃝ 

Privatliv  går til kommentarfelt ⃝ 

Både arbejde og privatliv går til nr. 14 ⃝ 
 
 
 
 

14. Du har svaret, at arbejdet har en indvirkning på den stress du har følt. 
Hvilke primære årsager i forhold til arbejdet vil du pege på? 
(markér flere felter hvis det er nødvendigt) 

For mange opgaver ift. den tid, der er til rådighed ⃝ 

For få opgaver ⃝ 

Uklare mål med dit arbejde ⃝ 

Manglende kompetencer/evner ift. opgaverne ⃝ 

Det psykiske arbejdsmiljø (fx dårlige relationer med andre, dårlig stemning eller lignende) ⃝ 

Manglende tryghed ift. at beholde dit job hos [COMPANY] ⃝ 

Manglende klarhed ift. roller og ansvar ⃝ 

Andet, uddyb venligst nedenfor ⃝ 

 
 
 
Vi vil meget gerne have dine kommentarer på din oplevelse af stress på arbejdspladsen. Du kan skrive dem her:  
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Skænderier, konflikter og mobning 

15. Har du indenfor de seneste 12 måneder… 
Ja, 

dagligt 
Ja, 

ugentligt 
Ja, 

månedligt 
Ja, 

sjældnere Nej 
…haft skænderier eller ubehagelige konflikter med 
nogen på din arbejdsplads? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Vi vil meget gerne have dine kommentarer til hændelserne. Du kan skrive dem her:  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Note om mobning: 
Ifølge Arbejdstilsynets definition er der tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller 
gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som 
sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i 
stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er 
ikke mobning.  
 

16. Har du indenfor de seneste 12 måneder… 
Ja, 

dagligt 
Ja, 

ugentligt 
Ja, 

månedligt 
Ja, 

sjældnere Nej 

…selv været udsat for mobning på din arbejdsplads?  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
 
 
OBS! Kun synligt ved mindst et ”Ja, sjældnere” ift mobning.  
Hvis Ja, i hvilken relation opstod det? 
(Markér flere felter, hvis relevant) 

Kolleger i eget team ⃝ 
Kolleger fra andre teams ⃝ 
En leder ⃝ 
Ønsker ikke at uddybe ⃝ 

Andet, skriv gerne________ ⃝ 

 
 
Her kan du beskrive hvilke hændelser det drejer sig om 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

17. Har du indenfor de seneste 12 
måneder… 

Ja, 
dagligt 

Ja, 
ugentligt 

Ja, 
månedligt 

Ja, 
sjældnere Nej 

…selv været udsat for seksuel chikane eller 
tilsvarende forulempelse (fx upassende seksuelle 
kommentarer eller uønsket berøring)? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
OBS! Kun synligt ved mindst et ”Ja, sjældnere” ift. seksuel chikane.  
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Hvis Ja, i hvilken relation opstod det? 
(Markér flere felter, hvis relevant) 

Kolleger i eget enheder ⃝ 
Kolleger fra andre enheders ⃝ 
En leder ⃝ 
Ønsker ikke at uddybe ⃝ 

Andet, skriv gerne________ ⃝ 

 
 
Her kan du beskrive hvilke hændelser det drejer sig om 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Fysisk arbejdsmiljø 
Indeklima 

18. Hvor tilfreds er du med indeklimaet i forhold til 
følgende? 

Meget 
tilfreds Tilfreds Utilfreds 

Meget 
utilfreds 

a. Temperaturforhold  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Luftkvaliteten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c. Rengøringen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d. Lydniveauet ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
Her kan du skrive kommentarer vedrørende indeklimaet, herunder meget gerne eventuelle forbedringsforslag 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fysisk arbejdssted og indretning 

19. Hvor tilfreds er du med følgende ved din arbejdsplads? 
Meget 
tilfreds Tilfreds Utilfreds 

Meget 
utilfreds 

a. Indretning ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Pladsforhold ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c. Arbejdsbord ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d. Arbejdsstol ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

e. Lysforhold ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

f. Muligheden for at arbejde uforstyrret ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
Her kan du skrive kommentarer vedrørende arbejdsstedet, herunder meget gerne eventuelle forbedringsforslag 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Belastninger, risiko og sikkerhed 

20. Fysiske belastninger 

Næsten 
hele 
tiden 

Ca. tre 
fjerdele 
af tiden 

Ca. 
halvdelen 
af tiden 

Ca. en 
fjerdedel 
af tiden Sjældent Aldrig 

Hvor stor en del af din arbejdstid udfører du fysisk 
belastende arbejde, hvor du tænker, at det kan 
udgøre en risiko for en skade eller ulykke? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
21. Risiko [ikke adm., funktionærer el. lign.] 
Hvor høj oplever du risikoen for at blive udsat for en 
arbejdsulykke og/eller arbejdsskade i forbindelse med… 

Høj  
risiko 

Moderat 
risiko 

Lav 
risiko 

Ingen 
risiko 

Ikke 
relevant 

a. Tunge løft eller anden manuel håndtering? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Støj fx pga. maskiner? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c. Længerevarende stillesiddende arbejde? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d. Håndtering af kemikalier? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
22. Sikkerhed [ikke adm., funktionærer el. lign.] 
Er du enig eller uenig i følgende udsagn om sikkerheden 
på din arbejdsplads? 

Meget 
enig Enig Uenig 

Meget 
uenig 

Ikke 
relevant 

a. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker 
udførelse af arbejdet ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

b. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når 
arbejdsplanen er stram ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

c. Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, 
selv når arbejdsplanen er stram ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

d. Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger 
vedrørende sikkerhed ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Her kan du skrive kommentarer vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen, herunder meget gerne eventuelle 
forbedringsforslag 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Sygefravær 
Antal sygedage 
23. Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfravær har du i alt haft inden for det sidste år?  

 Ca. antal dage 
 
24. Har du inden for de sidste 12 måneder haft en sygdom, som skyldes dit arbejde? 

Ja Nej Ved ikke 
⃝ ⃝ ⃝ 

 
 
Hvis ja, beskriv venligst hvilken 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Tak for din besvarelse 

Dine svar vil indgå i vores løbende arbejde med at skabe og styrke det gode arbejdsmiljø. 
Du er velkommen med en afsluttende kommentar.  

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Når du trykker på AFSLUT, giver du dit samtykke til at ARGA survey kan behandle dine personoplysninger.  
 

Vi behandler følgende personoplysninger: e-mail, navn og kodede svar på spørgeskemaet. Senest efter tre måneder 
sletter vi e-mail og navn, således at ingen enkeltpersoner vil kunne genkendes.    
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Baggrund 

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har siden 2013 gennemført brugerundersøgelser af støt-

tede atleters tilfredshed med Team Danmarks ydelser og indsatsområder. F.eks. i forhold 

til Team Danmarks sportslige ekspertydelser, kommunikationen mellem Team Danmark 

og atleter samt de tilbud Team Danmark medvirker til at foranstalte til atleterne på job/ud-

dannelsesområdet.  

 

Undersøgelserne har taget form af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til atleterne på 

Team Danmarks bruttogruppeliste, og har med undtagelse af 2019 været gennemført årligt. 

Generelt har resultaterne vist en stor grad af tilfredshed med Team Danmarks arbejde på 

de undersøgte områder.  

 

Fremadrettet ønsker Team Danmark et større fokus på trivsel blandt de danske atleter, og 

dette oplæg skitserer på denne baggrund kort, hvordan undersøgelsen udvides, så den 

også indeholder en række spørgsmål om atleternes trivsel. 

 

Indhold 

Undersøgelsen tænkes justeret således, at store dele af de oprindelige temaer fastholdes og 

suppleres med et nyt tematisk spørgebatteri om trivselsforhold. Af hensyn til at sikre en 

høj svarprocent på niveau med tidligere, skæres der derfor lidt i mængden af de oprinde-

lige spørgsmål, så spørgeskemaets samlede længde fastholdes på nogenlunde samme ni-

veau. Totalt sigtes der efter, at spørgeskemaet kan besvares på 10-15 minutter indehol-

dende 40-45 spørgsmål. Det modsvarer det nuværende format nogenlunde. 

 

Temaer 

Spørgsmål om generel tilfredshed med Team Danmarks ydelser samt spørgsmål om 

’sportslige ekspertydelser og teknologi’, ’faciliteter og træning’, ’job/uddannelse’, ’øko-

nomi’ og ’kommunikation’ fastholdes i udgangspunktet, men det overvejes, hvilke dele af 

spørgsmålsbatteriet under de pågældende områder der kan forkortes. Derudover tilføjes 8-

10 centrale spørgsmål vedrørende trivsel, der tager udgangspunkt i et litteraturreview af 

relevant dansk og international (forsknings-)litteratur.  

 

Litteraturreview 

Litteraturreviewet består af en systematiseret litteratursøgning, der afdækker og afrappor-

terer relevante studier og litteratur, som beskæftiger sig med atlettrivsel. Konkret søges in-

spiration til de nye tilføjelser i spørgebatteriet. Desuden tages kontakt til andre udvalgte 

forskere med henblik på input. 

 

Eksempler på konkrete nye spørgsmål 

For øjeblikket overvejer Idan at anvende den såkaldte Warwick-Edinburg-Mental-Wellbe-

ing-Scale (SWEMWBS) som udgangspunkt for trivselsspørgsmålene. Tilgangen er valideret 
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i flere internationale undersøgelser, også i forhold til eliteidrætsatleter og er let at besvare. 

Tilgangen er kort illustreret nedenfor: 

 

”Her kommer nogle udsagn om følelser og tanker. Sæt kryds ud for det svar, som bedst be-

skriver, hvordan du har haft det i løbet af de sidste 2 uger:” 

 
 På intet 

tidspunkt 
Sjældent Noget 

af 
tiden 

Ofte Hele 

tiden 

Jeg har følt mig optimistisk i for-
hold til fremtiden 1 2 3 4 5 

Jeg har følt mig nyttig 
1 2 3 4 5 

Jeg har følt mig afslappet 
1 2 3 4 5 

Jeg har klaret problemer godt 
1 2 3 4 5 

Jeg har tænkt klart 
1 2 3 4 5 

Jeg har følt mig tæt 
på andre mennesker 1 2 3 4 5 

Jeg har været i stand til at 
danne min egen mening om 
ting 

1 2 3 4 5 

 

Scoren på de forskellige spørgsmål kan opsummeres til et samlet mål for trivsel. Det nær-

mere review og det forestående udviklingsarbejde har til formål at afklare i hvilken ud-

strækning det vil være hensigtsmæssigt at benytte SWEMWBS, om skalaen skal justeres el-

ler fravælges til fordel for noget andet, der passer bedre til danske forhold. 

 

Kvalitetssikring  

Det tilpassede bruger- og trivselsspørgeskema vil efter en første intern test, der primært 

sigter på at rette tekniske fejl i spørgeskemaet, udvælge fem atleter, der kommenterer og 

tester den justerede undersøgelses nye spørgsmål. Det sker med henblik på at kvalitets-

sikre det nye indhold vedrørende trivsel – det er vigtigt, at atleterne oplever spørgsmålene 

som relevante i forhold til deres forståelse af trivsel, ligesom de skal være letforståelige. På 

baggrund af kommentarer fra atleterne foretages eventuelle justeringer, og spørgeskemaet 

gøres helt klar til en sidste teknisk test, inden det udsendes til atleterne. 

 

Målgruppe 

Som udgangspunkt udsendes spørgeskemaet til alle atleter på Team Danmarks brutto-

gruppeliste. I afrapporteringen vil svarafgivelserne blive afrapporteret, så der kan skelnes 

mellem forskellige typer af atleter. Fx national og international elite. Det sker på en måde, 

der ikke kompromitterer atleternes anonymitet. 

 

Tidsplan  

Projektet gennemføres inden for nedenstående tidsplan i 2020/21.  
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Fase Opgave Novem-
ber 

Decem-
ber 

Januar Februar Marts April Maj 

1) Dialog med TD-
konsulenter 
vedr. tilretning 
af design og re-
view 

X X      

2) Orientering 
vedr. undersø-
gelse påTD-be-
styrelsesmøde  

 X      

3) Review af rele-
vant litteratur 
vedr. trivsel 

 X X     

4) Opfølgende 
møder m. TD-
administration 

 X  X  X  

5) Kvalitativ test-
ning og kvali-
tetssikring  

  X X    

6) Dataindsamling 
   X X X  

7) Afrapportering 
     X X 

8)  Formidling og 
fremlæggelse       X 
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