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Vor klient  
Team Danmark har ansvaret for at koordinere og udvikle dansk eliteidræt og arbejder for at skabe de 
bedste betingelser for danske talenter og eliteatleter. Visionen er at gøre Danmark til det bedste 
sted i verden at dyrke eliteidræt.   

Team Danmark er en selvejende offentlig institution, som i henhold til lov om eliteidræt arbejder for 
at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Team Danmark 
arbejder hver dag tæt sammen med en række aktører, herunder Danmarks Idrætsforbund, 
Danmarks Idrætsforbunds specialforbund, elitekommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner,  
og iværksætter, koordinerer og effektiviserer fælles foranstaltninger mm. for at optimere hele vejen 
rundt om atleten – både på og uden for banen. 

Det øverste beslutningsorgan er bestyrelsen, som udpeges af Kulturministeren og Dansk 
Idrætsforbund. Bestyrelsen består af følgende otte medlemmer: 

 Lars Krarup, formand 
 Flemming Knudsen, næstformand 
 Susanne Ward, tidligere elitesejler og medlem af Aktivkomiteen 
 Sara Slott Petersen, eliteatlet, atletik  
 Poul Sand, erhvervsmand samt bestyrelsesmedlem 
 Lykke Friis, direktør hos Tænketanken EUROPA 
 Kenneth Kruse Larsen, studielektor ved Aalborg Universitet 
 Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV 2 

Dansk eliteidræt har gennemgået en stærk udvikling de seneste år, og Team Danmarks strategiske 
prioriteringer bygger videre herpå. Dansk eliteidræt står på et solidt fundament, hvor atleter, 
trænere, sportschefer og forbund præsterer resultater på højt internationalt niveau. 

Atleter og hold, der er støttet af Team Danmark, konkurrerer ved internationale mesterskaber som 
EM, VM, OL og PL. Team Danmarks målestok er derfor altid international og udviklingsorienteret i 
den internationale kontekst. Målet er at vinde medaljer til Danmark. Dynamik i en global kontekst 
kræver en professionel institution med stor omstillingsparathed, tværfagligt teamsamarbejde og 
korte beslutningsprocesser. Atletens behov sættes altid i centrum, og Team Danmark lytter til 
samarbejdspartneres ønsker og behov. De orienterer Team Danmark henimod at finde løsninger 
samt udfordrer traditioner og vaner. 

Team Danmark forventer præstationer på højeste niveau af såvel sig selv som sine 
samarbejdspartnere. Det kræver evne og vilje til tydelige prioriteringer. Der er en klar rolle- og 
ansvarsfordeling og høje standarder for kvaliteten i beslutningsprocesser og kommunikationen med 
omgivelserne. Team Danmark sikrer implementering af den nyeste viden og har fokus på en synlig 
Team Danmark-profil og et synligt fælles ejerskab i deres samarbejdsrelationer. 

Team Danmark vil udfordre de eksisterende grænser inden for alle områder af eliteidrætten. Derfor 
tør Team Danmark også gå nye veje. Team Danmark prioriterer udviklingsarbejde, der kan give 
konkurrencefordele på kort og langt sigt, i det daglige arbejde. Innovationsprojekter skal have 
organisatorisk forankring hos Team Danmark og specialforbund for at sikre relevans, resultater og 
læring. 
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Åbenhed og gennemsigtighed er forudsætningen for at skabe indsigt, forståelse og dialog med 
omverdenen. Team Danmark er tydelig i sin kommunikation og fortæller åbent om beslutninger og 
prioriteringer. Team Danmark inddrager, lytter og aktiverer specialforbund og atleter i evalueringen 
af Team Danmarks indsatser og i formuleringen af Team Danmarks politikker og strategier. Disse 
værdier er også retningsgivende for Team Danmarks personalepolitik. 

Det er Team Danmarks ambition, at støttede forbund skal præstere på højeste internationale niveau 
ved EM, VM, OL og PL. Dette kræver, at den nye sportsdirektør formår at være på forkant og udnytte 
de særlige potentialer, som ligger i den danske idrætsmodel og i det talentgrundlag, som bliver skabt 
i Danmark. 

Stillingen 
Team Danmark står over for et stort og vigtigt arbejde med at sikre en fortsat positiv udvikling af 
eliteidrætten de kommende år, og ambitionerne er høje. Derfor besluttede Team Danmarks 
bestyrelse tidligere på året at styrke sin direktion, så organisationen fremover skal ledes af et team 
på to direktører, bestående af en administrerende direktør og en sportsdirektør. Sammen skal den 
nye topledelse forestå Team Danmarks fremtidige udvikling.  

Efter at have udpeget en ny administrerende direktør er søgningen efter en sportsdirektør nu i gang. 
Vi leder efter en direktør, der har vilje og lyst til positivt at præge en spændende organisation mod 
nye veje. Som en del af direktionen vil du være med til at sætte den strategiske retning og skabe den 
organisation, der som det fremtidige Team Danmark kan løfte eliteidrætten til nye niveauer.  

Den nye sportsdirektør vil referere til den nye administrerende direktør og have fokus på det 
sportslige arbejde. Du vil få ansvaret for at lede og udvikle organisationen særligt inden for felterne 
sport, viden og service. Dette omfatter blandt andet rådgivning og støtte til samarbejdspartnere, 
udvikling af det sportslige samarbejde samt viden, forskning, innovation mv.  

Rollen indebærer budgetansvar i forhold til styring af den økonomiske støtte, der ydes til de 
forskellige forbund, og du vil få ansvaret for at følge op på udviklings- og indsatsområder inden for 
sport. Herudover vil du sammen med den nye administrerende direktør skulle videreudvikle Team 
Danmark fra et organisations- og teamperspektiv. Der er mange fantastiske kompetencer i Team 
Danmark, og den rigtige kandidat evner at få den rette ekspertise placeret på nøgleposter i 
organisationen. Alt dette indebærer, at dine hovedopgaver er af både sportsfaglig, administrativ og 
ledelsesmæssig karakter.  

Team Danmark arbejder hver dag på at skabe de bedste rammer for Danmarks bedste atleter. Dette 
sker i tæt samspil med en række interessenter og samarbejdspartnere, og du vil varetage 
samarbejdet med de mange forskellige aktører og arbejde målrettet med at intensivere dette 
samarbejde i en endnu mere tillidsbaseret retning. Det er vigtigt, at den nye sportsdirektør kan være 
lydhør over for interessenter, men samtidig har evnen til at stå fast og være konsistent i sine 
beslutninger og kommunikation.  

Den nye sportsdirektør vil også spille en vigtig rolle i den eksterne kommunikation og skal være en 
dygtig kommunikator, der på en åben og synlig måde kan formidle Team Danmarks position og 
aktiviteter, herunder ved optræden i diverse medier. Det er derfor en fordel at have solid erfaring 
med at håndtere og optræde i medier.   

Den ideelle kandidat  
Eliteidræt er karakteriseret ved at stræbe efter udvikling og resultater. Som sportsdirektør skal du 
være med til at skabe innovative og udviklende rammer for Danmarks bedste atleter, således at de 
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kan præstere på højeste internationale niveau samtidig med at det sikres, at det foregår socialt og 
samfundsmæssigt forsvarligt. 

Den ideelle kandidat er en fagspecialist med idrætspolitisk indsigt og forståelse for eliteidrættens 
vilkår og den samfundsmæssige betydning. Det er afgørende, at du har Team Danmarks idegrundlag 
og grundlæggende værdier under huden.  

Herudover forventer vi, at du:  

 har dokumenteret erfaring med eliteidræt på højeste internationale niveau.  
 har kendskab til den danske idrætsmodel og de forskellige organisationer i idrætten.  
 evner at lytte til atleter og forstå deres behov. 
 er en dygtig leder, der kan motivere folk omkring dig. Du vil lede et alsidigt hold, der både består af 

sport managers samt ekspert-support; fagfællesskaber bestående af psykologer, fysiologer, 
ernæringsfysiologer mm.  
 har forudgående erfaring med samarbejde (der til tider udfordrer), forhandling, strategiudvikling 

og sparring, og at du er ambitiøs, når det kommer til at definere målsætninger. 
 er administrativt stærk, innovativ, nytænkende, har stort drive, er initiativrig, humørrig og 

relationsskabende.   
 er fagspecialist og en særdeles dygtig kommunikator, der kan fremstå tydeligt og markant, når den 

eliteidrætslige dagsorden er til debat i diverse medier.  
 kan være kulturbærer i forhold til eliteidrætten og Team Danmark.  

Endelig er det vigtigt at understrege, at du som sportsdirektør skal sikre, at blikket hele tiden er 
vendt mod det overordnede perspektiv, nemlig eliteidrættens rolle som kulturfaktor i en social og 
samfundsmæssig sammenhæng.  
 
 
 
 
 

Kontakt 
Veronica Nielsen 
Russell Reynolds Associates 
Kongens Nytorv 3 
1050 København K 
Mobil: +45-40-48-01-80 
veronica.nielsen@russellreynolds.com 

Peter Gramkov 
Russell Reynolds Associates 
Kongens Nytorv 3 
1050 København K 
Mobil: +45-40-10-68-80 
peter.gramkov@russellreynolds.com 

Jens Hansen 
Russell Reynolds Associates 
Kongens Nytorv 3 
1050 København K 
Mobil: +45-25-11-90-28 
jens.hansen@russellreynolds.com 
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