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medaljer – 2 VM og 4 EM  
(heraf 2 VM-guldmedaljer  

i olympiske discipliner).

24 

Team Danmark samarbejder med  
24 Elitekommuner.  

94,2%
af samlede midler anvendt til  

direkte eller indirekte støtte til  
specialforbund og atleter.

44
uddannelsespartnere på  

ungdomsudannelserne og 6 på de 
videregående uddannelser.

29
landstrænere fra 23 

forbund har gennemført 
Landstræneruddannelsen ”Det 

personlige lederskab i elitesport”.

167,8 
MIO. KR.

investeret i dansk eliteidræt.



517
kategoriserede elite- og  

verdensklasseatleter

8,1 
MIO. KR.

fra Salling Fondene i  
økonomisk støtte frem mod  

OL i Tokyo

2,8  
MIO. KR.

i interne forskningsmidler  
er investeret i 8 projekter  

inden for blandt andet spiseforstyr-
relser i eliteidrætten, robotteknologi 

og Covid-19.

40,5 MIO. 
KR.

investeret i fem forskningsnetværk 
i regi af Team Danmarks 

forskningsprogram. Investeringen  
er gjort mulig via midler fra  

Novo Nordisk Fonden.



CORONA SATTE MARKANT 
AFTRYK PÅ ELITEIDRÆTTEN 

I 2020
Eliteidrætten har været hårdt ramt af coronapandemien i 2020 med 

talrige aflyste eller udskudte mesterskaber. Alligevel lykkedes det danske atleter 
at markere sig positivt.

2020 startede med bulder og brag, da 
det danske banelandshold i februar kørte 
tre verdensrekorder og to guldmedaljer 
hjem ved VM i Berlin. Kort tid efter satte 
coronapandemien dagsordenen for resten 
af sportsåret med udskydelsen af OL og 
PL til 2021 som en af de mest markante 
konsekvenser.

På trods af pandemiens omfattende konse-
kvenser har mange danske atleter oplevet 
stor succes i 2020 i de få konkurrencer, de 
har haft mulighed for at deltage i. 

Det så vi eksemplificeret ved dansk ba-
necykling, der satte en tyk streg under sin 
verdensklasse ved VM i Berlin, badminton 
har vist store præstationer, Pernille Harder 
blev kåret til Årets Spiller i Europa, og i golf 
satte Emily Pedersen konkurrenterne til 
vægs sidst på året med tre sejre i træk på 
European Tour.

Det viser, at dansk eliteidræt står et godt 
sted, hvor atleter, trænere og forbund i tæt 
samspil med Team Danmark arbejder godt 
og professionelt i hverdagen.

NØDVENDIG HÅNDSRÆKNING
Mens der har været relativt få konkurren-
cer i 2020, har der været heftig aktivitet i 
kulissen. Da Danmark lukkede ned i marts, 

stod danske atleter i en situation, hvor de 
ikke kunne få adgang til deres træningsfa-
ciliteter. En kritisk situation, for eliteatleter 
kan ikke bare sætte træningen på pause, 
uden at det kan have store konsekvenser 
for både deres fysiske helbred og evnen 
til at præstere på højeste niveau. Samtidig 
betød udskydelsen af OL, PL og en lang 
række vigtige mesterskaber, at atleters og 
træneres økonomi var særdeles truet.

I god dialog med Kulturministeriet fik vi 
sammen med Danmarks Idrætsforbund 
udarbejdet en undtagelse, hvor trænings-
faciliteter blev holdt åbne for Team Dan-
mark-godkendte atleter. En helt afgørende 
dispensation for cirka 1.000 atleter. 

Samtidig skulle vi med udskydelsen af OL 
og PL til 2021 sammen med Danmarks 
Idrætsforbund sikre økonomi til et ekstra 
års OL-forberedelse. Det lykkedes takket 
være hjælp fra regeringen, Salling Fondene 
og KIRKBI. På vegne af atleter, trænere og 
forbund sender vi en stor tak for den store 
håndsrækning til eliteidrætten i en svær tid. 

Med opbakningen har Team Danmark 
haft mulighed for at holde hånden under 
atleterne og hjælpe dem til et 2021, hvor 
de forhåbentlig vil få mulighed for at 
præstere på højeste niveau, vinde medaljer 



til Danmark og skabe glæde, stolthed og 
begejstring blandt alle danskere.

FART PÅ UDDANNELSERNE
Det har siden stiftelsen af Team Danmark 
været en hjørnesten i den danske elite-
idrætsmodel, at atleter skal have mulighed 
for at tage uddannelse ved siden af deres 
sportslige karriere. En af de første ordnin-
ger, der blev gennemført, var muligheden 
for at tage en forlænget gymnasial ung-
domsuddannelse. Siden er der også blevet 
mulighed for at tage en forlænget erhvervs-
uddannelse på en Team Danmark-ordning. 
De ordninger er i 2020 blevet evalueret, og 
det er meget glædeligt at læse de meget 
positive tilbagemeldinger på ordningerne, 
som giver tusindvis af talentfulde atleter 
mulighed for at prioritere deres uddannelse 
og idræt.

På grund af Covid-19 har en del atleter på 
især de videregående uddannelser haft 
behov for at ændre uddannelsesplaner. 
Sammen med uddannelsesinstitutionerne 
er det lykkedes at finde fleksible løsninger 
for langt de fleste. Det er meget positivt, at 
den dual career-struktur, der er opbygget 
gennem en årrække, hurtigt og fleksibelt 
kan hjælpe atleterne, når de har behov for at 
justere planerne.

FORVENTNINGER TIL 2021
Team Danmarks bestyrelse fik to nye 
medlemmer i 2020 med eliteatlet Sara 
Slott Petersen og undertegnede, der 
afløste Frank Jensen som formand. 
Dansk eliteidræt spiller en meget vigtig 
rolle for Danmark. Det skaber fællesskab, 
begejstring og stolthed, hver gang vi ser 
en dansker gøre det godt i internationale 
konkurrencer. Det sker heldigvis ofte, og vi 
ser i bestyrelsen frem til opgaven med at 
forsætte den positive udvikling af rammer 
og vilkår for de danske atleter.

Dansk eliteidræt vil stadig være præget 
af konsekvenserne af Covid-19 i 2021. 
Sportsligt er der  meget at se frem til med 
OL og PL som to af de store højdepunkter. 
Samtidig forventer vi, at justeringen af Lov 
om Eliteidræt bliver vedtaget i løbet af 2021. 
Her er der bl.a. beskrevet tiltag i  forhold 
til atleters trivsel, som skal indarbejdes i 
Team Danmark og forbundenes arbejde. Et 
arbejde  vi i tæt og positivt samspil allerede 
er godt i gang med, hvor der eksempelvis 
er udpeget  trivselsansvarlige i alle forbund 
under Danmark Idrætsforbund.

De langsigtede konsekvenser af Covid-19 
kan vi endnu kun gisne om, men der er ingen 
tvivl om, at  der på både kort og lang bane vil 
blive en pris at betale for eliteidrætten. Især 
de unge atleter, som endnu ikke  er en del af 
Team Danmark-samarbejdet med forbun-
dene, har været hårdt ramt. De har ikke haft 
adgang  til træning i månedsvis, og det kan 
koste både i forhold til trivsel, motivation til 
at forfølge de sportslige  drømmemål og 
fastholdelse af en kritisk talentmasse i flere 
forbund. Derfor venter der en stor  opgave 
for alle aktører i dansk idræt – Elitekom-
muner, forbund, Danmarks Idrætsforbund, 
Team Danmark med flere – når der igen 
åbnes op for idrætten.

En ting er sikker: Vi vil arbejde stenhårdt for 
at lykkes med opgaven, så Danmark også 
fremover bliver verdens bedste sted at 
dyrke eliteidræt.

Lars Krarup
Formand, Team Danmark



Pernille Harder
Fodbold

Foto: Anders Kjærbye





ØKONOMISK 
HÅNDSRÆKNING TIL 
DANSK ELITEIDRÆT
Dansk eliteidræt har i 2020 været hårdt 
presset af coronakrisen. Forbundenes 
indtægter til elitearbejdet er forsvundet, og 
OL og PL er udskudt til 2021, hvilket betyder 
stigende udgifter til et ekstra forberedel-
sesår. 

I Team Danmark er vi dybt taknemmelige 
over, at Salling Fondene, KIRKBI og rege-
ringen i 2020 gav en særbevilling til Team 
Danmark og Danmarks Idrætsforbund på 
i alt 40 millioner kr., som har gjort, at vi har 
kunnet holde hånden under dansk elite-
idræt og hjælpe danske atleter endnu et år 
frem mod OL og PL.



Håndsrækning til dansk 
eliteidræt fra Salling 
Fondene, KIRKBI og 
Regeringen.

Foto: Lars Møller



VINDERE PÅ OG  
UDEN FOR BANEN

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

SALLING FONDENE ER MED 
HELE VEJEN TIL 2020

Team Danmark modtog i 2020 8,1 mio. kr. 
fra Salling Fondene. Midlerne er en del af 

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

OL i Tokyo.

VIRTUELLE 
INFORMATIONSMØDER 

Mere end 600 unge deltog, da Team 
Danmark i 2020 pga. Covid-19 afholdt 

virtuelle informationsmøder for 
kommende studerende om mulighederne 

for kombination af elitesport og 
ungdomsuddannelse. 

LEDERUDDANNELSE 
FOR LANDSTRÆNERE

29 trænere fra 23 Team Danmark-
forbund har i 2020 afsluttet 

Landstræneruddannelsen ”Det personlige 
lederskab i elitesport”. Uddannelsen har 
haft fokus på at give landstrænerne en 

større indsigt i egen ledelsesstil som træner 
samt at give dem redskaber og sparring til 
at udvikle denne i forhold til den arena og 

den kultur, de arbejder i til daglig.

UDDANNELSESSTØTTE 
TIL ATLETER

I 2020 har Team Danmark bevilget i 
alt 76 måneders uddannelsesstøtte 

samt finansieret ca. 940 supplerende 
undervisningstimer til eliteatleter.



Ida Marie Baad og  
Marie Thusgaard
Sejlsport, 49erFX

Foto: Yellows



VIDEN  
FLYTTER 

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

for Team Danmarks arbejde.

COVID 19 OG ELITEIDRÆT 
 Team Danmark har i 2020 støttet et 

forskningsprojekt på Bispebjerg Hospital, 
der skal generere ny viden, så Team 

Danmark kan tilbyde den bedst mulige 
vejledning til atleter, som smittes med en 

Covid-19 infektion.

VARME OG PRÆSTATION
 I en tværfaglig indsats har Team 
Danmark afprøvet protokoller for 

varmeakklimatisering og varmehåndtering 
i forskellige sportsgrene og discipliner med 

henblik på præstationsoptimering under 
de varme forhold atleterne vil møde ved OL 

i Tokyo.

”FRA IDÉ TIL EKSPERIMENT” 
Internt har Team Danmark øget fokus 

på forskning. I 2020 er der blandt andet 
afholdt syv innovationsworkshops, som 
har resulteret i 10 konkrete idéer, der er 

blevet testet.

TEKNOLOGI OG ANALYSE
I 2020 har Team Danmark blandt andet ydet 
en tværfaglig indsats omkring det danske 
kvindelandshold i håndbold til slutrunden 

i december, gennemført projekt med 
Brain Endurance Training i orienteringløb 

i samarbejde med Aarhus Universitet 
og fortsat det materielle, teknologiske 
og taktiske udviklingsarbejde inden for 

forskellige sportsgrene eksempelvis 
banecykling. 



Christian Rasmussen
Automobilsport

Foto: RR Racing





Sverri Nielsen
Roning

Foto: Yellows



ELITEKOMMUNERNE 

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

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

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

AALBORG

RANDERS

AARHUS

HOLSTEBRO

HORSENS

VEJLE

ESBJERG
FREDERICIA

KOLDING

HADERSLEV

ODENSE

SVENDBORG

SLAGELSE

ROSKILDE

HELSINGØR

HILLERØD

GENTOFTE

KØBENHAVN
BALLERUP

SILKEBORGHERNING

VIBORG

THISTED

SKIVE



STÆRKT TALENTARBEJDE 
SKABER MORGENDAGENS 

STJERNER

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

samarbejdspartnere.

SUNDT TALENTARBEJDE MED 
STÆRKE VÆRDIER

Team Danmarks talentarbejde tager 
udgangspunkt i Aldersrelateret 

Træningskoncept 2.0 og Team Danmark og 
DIFs Værdisæt for Dansk Talentudvikling.

 
NETVÆRK FOR 

TALENTANSVARLIGE
I samarbejde med DIF driver Team Danmark 

et netværk for talentansvarlige i 23 
specialforbund. Der er i 2020 afholdt tre 

netværksmøder, som grundet COVID-19 
blev afviklet som virtuelle møder. I 2020 har 
der i netværket været fokus på de konkrete 

problemstillinger, der er opstået i dansk 
talentudvikling som følge af COVID-19 

restriktionerne. 

TALENTSTRATEGIER I 
FORBUNDENE

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

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

af atleter. I 2020 har Team Danmark givet 
sparring til en række forbund angående 
talentstrategier. Bl.a. Dansk Håndbold 

Forbunds nye talentstrategi, Dansk Boldspil-
Unions nye børnestrategi og Dansk Atletik 

Forbunds talentstrategi.

TALENTRÆNERSYMPOSIUM
Der har i 2020 været afholdt 

talenttrænersymposium med henblik på at 
understøtte de lokale talentmiljøer rundt 

om i landet. Symposiet havde fokus på 
den fysiologiske udvikling af børn & unge 

samt fysisk træning før, under og efter 
puberteten. På grund af COVID-19 blev det 

afholdt virtuelt og det afstedkom, at der 
var en større interesse for og deltagelse i 

arrangementerne end tidligere.

H U S

E T



ELITEIDRÆTTENS  
INTEGRITET ER AFGØRENDE

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

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

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

Emily Pedersen
Golf

Foto: Das Büro



I de seneste år har Team Danmark etableret 
en række nye samarbejdsrelationer med 
DIF. Blandt de væsentligste samarbejdsfla-
der i 2020 har været fælles talentprojekter, 
planlægning af OL i Tokyo og at hjælpe 
forbund og atleter bedst muligt igennem 
Covid-19 og nedlukningen af Danmark.

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

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

RELATIONER

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

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

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



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

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

Viktor Axelsen
Badminton

Foto: Yellows



TEAM DANMARK-STØTTEDE 
ATLETER 2020

INDIVIDUELLE IDRÆTSGRENE
HOLDIDRÆTSGRENE 

KVINDER
MÆND

15-24 ÅR
25-29 ÅR

30+ 

44% 56% 59% 41%

69%

11%

20%

I 2020 støttede Team Danmark i alt 998 atleter fordelt på 124 
verdensklasseatleter, 387 eliteatleter og 487 bruttogruppeatleter.



TAK FOR SAMARBEJDET

PARTNERE:

SUPPLIERS:

OLYMPISKE PARTNERE:



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

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

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

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

ORGANISATION OG 
MEDARBEJDERE

Sofie Skoubo
Kørestolsrugby

Foto: Leesfoto.net



Team Danmark har i 2020 opnået indtægter 
på i alt 181,2 mio. kr., heraf 93,6 mio. kr. fra 
Kulturministeriet (52%), 24,4 mio. kr. fra 
Danmarks Idrætsforbund (14%), 4,1 mio. 
kr. fra Finanslovsbevilling (2%), 13,2 mio. kr. 
fra salg af tv-rettigheder (7%), 1,8 mio. kr. 
i rettighedsafgift fra Sport One Danmark 
(1%), samt 44,1 mio. kr. i fondsdonationer 
(24%).

ØKONOMI

59,5% (2019: 62,7%) af de samlede midler 
anvendes til direkte forbundsstøtte. Den 
indirekte støtte udgør 34,7% (2019: 30,1%) 
som er brugt på atleterne og forbundene, 
herunder økonomisk støtte til atleter, træ-
nerprojekter, innovation og eliteudvikling, 
talent og dual career, sportsligt samar-
bejde, fysioterapi/behandling profylakse, 
sportspsykologi, ernæring og fysiologi, 
analyse og teknik.

INDDIREKTE FORBUNDSSTØTTE
ADMINISTRATION M.V.

HR OG JURA
KOMMUNIKATION OG PROJEKTER

AKTIVERING AF PARTNERSKAB
DIREKTE FORBUNDSSTØTTE

34,7%

ANVENDELSE AF MIDLER I TEAM DANMARK PÅ HOVEDGRUPPER

59,5%

0,9% (HR OG JURA)

3,0% (ADM.)

1,7% (KOMMUNIKATION OG PROJEKTER)
0,3% (AKTIVERING AF PARTNERSKAB)



DIREKTE STØTTE 
DEN DIREKTE STØTTE KAN SPECIFICERES, SOM FØLGER:

SPECIALFORBUND DIREKTE STØTTE 

ØVRIGE

2020

DIREKTE STØTTE 

FONDE

2020

DIREKTE STØTTE 

I ALT

2020

DIREKTE STØTTE 

I ALT 2019

VERDENSKLASSEFORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 11.800 350 12.150 11.850

DANSK SEJLUNION 8.100 868 8.968 9.416

DANSK FORENING FOR ROSPORT 8.171 0 8.171 8.583

DANMARKS CYKLE UNION 6.440 1.706 8.146 7.825

BADMINTON DANMARK 7.204 440 7.644 8.144

DANSK SVØMMEUNION 6.514 500 7.014 7.451

DANSK KANO OG KAJAK FORBUND 3.550 200 3.750 3.832

DANSK ORIENTERINGS-FORBUND 2.400 400 2.800 2.875

VERDENSKLASSEFORBUND I ALT 54.179 4.464 58.643 59.976

SPECIALFORBUND DIREKTE STØTTE 

2020

DIREKTE 

STØTTE FONDE

2020

DIREKTE STØTTE 

I ALT 2020

DIREKTE STØTTE 

I ALT 2019

INTERNATIONALT ELITEFORBUND

DANSK BOLDSPIL-UNION 9.000 0 9.000 9.000

DANMARKS ISHOCKEY UNION 5.190 0 5.190 5.615

DANSK ATLETIK FORBUND 2.000 936 2.936 3.209

DANSK GOLF UNION 2.350 500 2.850 2.600

DANSK SKYTTE UNION 1.793 51 1.844 2.137

PARASPORT DANMARK 1.500 0 1.500 1.500

DANSK RIDE FORBUND 1.309 122 1.431 1.104

DANMARKS BOWLING FORBUND 1.260 0 1.260 1.192

DANMARKS SPORTSDANSERFORBUND 1.183 0 1.183 1.257

DANMARKS MOTOR UNION 1.000 0 1.000 1.050

BUESKYDNING DANMARK 800 0 800 827

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 800 0 800 739

TRIATLON DANMARK 666 0 666 1.076

DANMARKS BRYDEFORBUND 594 0 594 622

BORDTENNIS DANMARK 505 50 555 685

DANSK SKØJTE UNION 369 0 369 779

DANSK KARATE FORBUND 230 0 230 267

INTERNATIONALT ELITEFORBUND I ALT 30.549 1.659 32.208 33.659

DIREKTE OG ØVRIGE DIREKTE STØTTE I ALT 84.728 6.123 90.851 93.635

SÆRLIGE INDSATSER (FÆLLES)  0 0 0 200

DIREKTE OG ØVRIGE DIREKTE STØTTE I ALT  84.728 6.123 90.851 93.835





Emilie Beckmann
Svømning

Foto: Yellows



998 TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER

45
atleter fra  

Badminton Danmark

13
atleter fra  

Dansk Triatlon Forbund

22
atleter fra Dansk Automobil 

Sports Union

38
atleter fra  

Parasport Danmark

154
atleter fra Dansk Håndbold 

Forbund

36
atleter fra Dansk Kano og 

Kajak Forbund

15
atleter fra Dansk 

Orienterings-Forbund

16
atleter fra  

Dansk Ride Forbund

35
atleter fra  

Dansk Sejlunion

16
atleter fra  

Dansk Skytte Union

44
atleter fra  

Dansk Svømmeunion

157
atleter fra  

Dansk Boldspil-Union

5
atleter fra  

Dansk Bordtennis Union

10
atleter fra  

Bueskydning Danmark

38
atleter fra Dansk Forening 

for Rosport

50
atleter fra  

Dansk Golf Union

20
atleter fra Danmarks 

Bowling Forbund

4
atleter fra  

Danmarks Brydeforbund

68
atleter fra  

Danmarks Cykle Union

118
atleter fra Danmarks 

Ishockey Union

20
atleter fra  

Danmarks Motor Union

25
atleter fra Danmarks 

Sportsdanserforbund

26
atleter fra  

Dansk Atletik Forbund

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

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

alverdens sportsarenaer.

8
atleter fra  

Dansk Karate Forbund

4
atleter fra  

Dansk Skøjte Union

9
atleter fra 

Dansk Fægte-Forbund

2
atleter fra 

Dansk Tennis Forbund


