
 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK FORENING FOR ROSPORT (DFFR) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Forening for Rosport indplaceres som Team Danmark Forbund i 
samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med 
udgangspunkt i støttekoncept 2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL – W4- 1 medalje A-finale 8. plads - mål ikke opnået 
OL – M1x 1 medalje A-finale 4. plads - acceptabelt 

målsætning opnået 
OL – M2- Top 8 Top 12 3. plads (bronze) - 

målsætning opnået 
OL – LM2x  Top 8 Top 12 Ikke kvalificeret til OL - mål 

ikke opnået 
OL – W2- Top 8 Top 12 8. plads - målsætning opnået 
OL – W1x A-finale (top 6) Top 9 Satsning ophørt, roer 

overgået til enåre satsning - 
målsætning ikke opnået 

OL – Overordnede 
sportslige resultatmål 

3 medaljer og 2 
A-finaler 

1-2 medaljer og 1 
A-finaler 

1 medalje, 1 A-finale og 2 
ottendepladser - acceptabelt 
opnået 

 
3. Seneste periodes støtte 
DFfR modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 10.100.000: 

• Kr. 8.200.000 til elitebudgettet 
• Kr. 1.620.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 1.620.000: Direkte individuel støtte 
• Kr. 280.000 (Øvrig støtte): 

o Kr. 250.000: Bagsværd Rostadion – Facilitetsleje 
o Kr. 30.000: Madordning 

 
DFfR fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,44 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM – M4- Top 8 Top 13 
VM – LW2x Top 8 Top 13 
VM – W4- A-finale Top 9 
VM – W2- Top 8 Top 13 



 

VM – samlet  1 A-finale og 2 top 8 
placeringer 

1 top 8 placering 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
VM 2023 1 medalje og 2 A-finaler (top 

6) 
1 A-finale og 1 yderligere 
OL-kvalificering 

OL 2024 2 medaljer og 2 A-finaler 2 A-finaler 
   
Kommentarer: 
Opfyldelse alene af acceptable resultatmål kan ikke stå alene, men vil altid indgå i en 
helhedsvurdering.  

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Tidlig 
opkvalificering af roere 
for en international 
satsning 

• Vi vil opnå, at flere end blot roere til den aktuelle satsning 
har adgang til træning i DRC, hvor de gennem træning af og 
vejledning fra landsholdstrænerne samt sparring med erfarne 
roere får et tidligt, fokuseret fundament for en international 
satsning frem mod 2028 eller hvis muligt 2024. Vi skal 
skaffe plads og materiel til dem og tilstrækkelig adgang til 
landfaciliteter til dem i Rocenteret. 

B.1 - Fast Track til OL 
(FTOL - talentsøgning) 

• Vi vil etablere mindst tre regionale Fast Track til OL 
projekter (8-12 deltagere pr. projekt) i løbet af 2022 og 
yderligere mindst et projekt det efterfølgende år, som 
tilfører dansk landsholdsroning mindst seks udøvere frem 
mod 2024. 

• DRC allokerer trænerkapacitet i form af mindst en 
halvtidstidsstilling til at understøtte/forestå træningen i 
FTOL-projekter samt støtte udviklingen af FTOL-
aktiviteter/drift. 

B.2 – Træningsmiljøer 
hæver niveauet i den 
nationale elite 

• Vi vil opnå, at den nationale elite udenfor DRC hæver 
trænings- og præstationsniveauet, så roerne efterhånden 
kommer tættere på det niveau, der er udgangspunktet for 
arbejdet i DRC.  

• De bedste unge roere med viljen til at indgå i en 
international satsning inkluderes i DRC Træningsgruppen 
med henblik på at opnå god sparring og vejledning frem 
mod 2028. 

• For den resterende del af roere i den nationale elite skal der 
være trænere tilknyttet som kan arbejde med roerne om et 
højt træningsniveau hen over året med mulighed for sparring 
med DRC-trænere. 

B.2 – Strategi og 
organisation for talent- og 
elitearbejdet 

• Elitestrategien skal udarbejdes. Målet er, at vi på baggrund 
af diskussion bredt i kaproningsmiljøerne får vedtaget en 
strategi for talentudviklingen og gennem en proces i DFfR 
og DRC får skabt både en klar retning for det videre 
elitearbejde, en tydelig organisering med klarhed over 
ansvarsfordelingen. 

B.3 - Samarbejde med 
elitekommuner 

• Vi vil udbygge ronings rammer for at drive talentudvikling 
og elitearbejde i Danmark gennem samarbejde med 
elitekommuner, andre kommuner med stærk tilknytning til 
roning, samt lokale kraftcentre og klubber. Der er fokus på 
samarbejde med kommunens skoler, udvikling af faciliteter 



 

for roning, kompetenceudvikling for roklub/ kraftcenter 
samt kombinationsansættelser. 

• Det er ønsket, at hvert KC har en ansat træner (del- eller 
fuldtid) igennem økonomiske partnerskaber med relevante 
interessenter (fx kommune eller lign.) inden udløb af 
nærværende talentudviklingsstrategi (2024). 

B.4 – Forskning, 
vidensudvikling og 
implementering af ny 
viden 

• Herunder bl.a. (i samarbejde med TD’s eksperter): 
Optimering af langtids-træningsplanlægning, optimering af 
varmestresstræningen, optimering af vindmodstand, 
undersøge muligheder for udvikling af vandfortrængende 
udstyr til bådene.  

 
5. Atlet indplaceringer 

• Team Danmark Verdensklasse-atleter (8 atleter): Sverri Nielsen, Frederic Vystavel, Joachim 
Sutton, Fie Udby Erichsen, Hedvig Lærke Rasmussen, Trine Dahl Pedersen, Frida S. 
Nielsen, Ida Jakobsen.  

• Team Danmark Elite-atleter (12 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (16 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 13.722.300. 

• DFfR’s andel til elitebudgettet udgør kr. 5.642.300. 
• Team Danmarks andel udgør kr. 8.080.000: 

o Det fælles elitebudget: kr. 7.800.000. 
o Øvrig støtte: 

 Kr. 250.000: Bagsværd Rostadion – Facilitetsleje 
 Kr. 30.000: Madordning 

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DFfR bevilges i alt kr. 7.800.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Resultatmålsætningerne for 2023 og 2024 er under forudsætning af, at de 3 OL-herreroere og de 
bedste OL-dameroere er tilbage i Danmarks Rocenter (DRC). 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANMARKS CYKLE UNION (DCU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Danmarks Cykle Union indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt 
i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/pla

cering: 
OL - Bane Herre Elite, 4.000 m. 
holdforfølgelsesløb 

Guldmedalje Medalje Sølv 

OL - Bane Herre Elite, Parløb Guldmedalje Medalje Guld 
OL - Bane Herre Elite, Omnium Medalje Top 8 5 
OL - Bane Dame Elite, Parløb Medalje Top 5 Sølv 
OL - Bane Dame Elite, Omnium Top 5 Top 8 4 
OL - Landevej Herre Elite, 
Linjeløb 

Top 8 Top 15 12 

OL - Landevej Herre Elite, 
Enkeltstart 

Top 5 Top 10 7 

OL - Landevej Dame Elite, 
Linjeløb 

Top 8 Top 15 10 

OL - Landevej Dame Elite, 
Enkeltstart 

Top 8 Top 15 17 

OL - MTB Herre Elite, XCO Top 8 Top 15 22 
OL - MTB Dame Elite, XCO Top 8 Top 15 12 
OL - BMX Dame Elite Medalje Top 8 6 
VM - Bane Herre Elite, 4000 m. 
holdforfølgelsesløb 

Top 8 Top 10 4 

VM - Bane Herre Elite, Parløb Top 8 Top 12 Guld 
VM - Bane Herre Elite, Omnium Top 6 Top 9 6 
VM - Bane Dame Elite, Parløb Medalje Top 5 5 
VM - Bane Dame Elite, Omnium Top 5 Top 8  7 
VM - Landevej Herre Elite, 
Linjeløb 

Top 8 Top 15 Bronze 

VM - Landevej Herre Elite, 
Enkeltstart 

Top 5 Top 10 4 

VM - Landevej Dame Elite, 
Linjeløb 

Top 8 Top 15 8 

VM - Landevej Dame Elite, 
Enkeltstart 

Top 8 Top 15 12 

VM - MTB Herre Elite, XCO Top 8 Top 15 15 
VM - MTB Dame Elite, XCO Top 8 Top 15 9 
VM - BMX Dame Elite Medalje Top 8 9 



 

OL – Samlet resultatmål 3 medaljer og heraf 
1 guldmedalje 

1 medalje 1 guld- og 2 
sølvmedaljer 

Eventuelle kommentarer: 
 

 
3. Seneste periodes støtte 
DCU modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 11.120.300: 

• Kr. 6.540.000 til elitebudgettet 
• Kr. 276.000 i facilitetsstøtte (Ballerup Cykel Arena) 
• Kr. 1.000.000 til særbevilling vedr. Kvindeprojekt 
• Kr. 1.440.000 til særbevilling vedr. Direkte Individuel Støtte 
• Kr. 100.000 til særbevilling vedr. Udvikling af Udstyr 
• Kr. 350.000 til særbevilling vedr. Ansættelse af Sportschef 
• Kr. 250.000 til særbevilling vedr. Ansættelse af Præstationsingeniør 
• Kr. 1.164.300 til ekstraordinær økonomisk støtte relateret til Covid-19 

 
DCU fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,83 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM - BMX Racing, Herre Elite Top 32 Top 40 
VM - BMX Racing, Dame Elite Top 8 Top 16 
VM - MTB XCO, Herre Elite Top 8 Top 15 
VM - MTB XCO, Dame Elite Top 8 Top 15 
VM - Landevej, Enkeltstart, Herre Elite Top 5 Top 10 
VM - Landevej, Enkeltstart, Dame Elite Top 8 Top 15 
VM - Landevej, Linjeløb, Herre Elite Top 5 Top 12 
VM - Landevej, Linjeløb, Dame Elite Top 8 Top 15 
VM - Bane, 4.000 m. holdløb, Herre Elite Medalje Top 6 
VM - Bane, Parløb, Herre Elite Top 5 Top 8 
VM - Bane, Omnium, Herre Elite Top 5 Top 8 
VM - Bane, Parløb, Dame Elite Medalje Top 5 
VM - Bane, Omnium, Dame Elite Top 5 Top 8 
EM - BMX Racing, Herre Elite Top 16 Top 24 
EM - BMX Racing, Dame Elite Top 8 Top 16 
EM - MTB XCO, Herre Elite Top 5 Top 12 
EM - MTB XCO, Dame Elite Top 5 Top 12 
EM - Landevej, Enkeltstart, Herre Elite Top 5 Top 10 
EM - Landevej, Enkeltstart, Dame Elite Top 6 Top 12 
EM - Landevej, Linjeløb, Herre Elite Top 5 Top 12 
EM - Landevej, Linjeløb, Dame Elite Top 6 Top 12 
EM - Bane, 4.000 m. holdløb, Herre Elite Top 2 Top 4 
EM - Bane, Parløb, Herre Elite Top 4 Top 8 
EM - Bane, Omnium, Herre Elite Medalje Top 6 
EM - Bane, Parløb, Dame Elite Medalje Top 5 
EM - Bane, Omnium, Dame Elite Top 5 Top 8 
   
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 



 

OL – Samlet målsætning 3 Medaljer 1 Medalje 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 - At rekruttere børn 
og unge til 
landevejsklubber 

> At gennemføre rekrutteringsevents i samarbejde med 
minimum 25 klubber med B&U afdeling. 
> At gennemføre introforløb i forlængelse af rekrutteringsevent 
i minimum 15 landevejsklubber. 
> At gennemføre udviklingsforløb i minimum 15 
landevejsklubber i forbindelse med introforløb. 
(træneruddannelse, organisering, målgrupper, kommunikation 
etc.). 
> At gennemføre miljøvurderinger af klubbernes B&U 
introtilbud i forlængelse af udviklingsforløb, med henblik på 
videreudvikling af den pågældende klubs introtilbud, samt 
indsamling af viden omkring best practice. 

B2 - At skærpe 
kontakten mellem 
Danmarks Cykle Union 
og de danske herre 
World Tour ryttere. 

> At afholde en årlig off-season samling for de danske World 
Tour ryttere på herresiden. 
> At gå endnu mere detaljeret til værks hvad angår taktiske 
oplæg til og evaluering af mesterskabsløbene. 
> At landstræneren sammen med udvalgte ryttere rekognoscerer 
de europæiske VM-ruter i foråret. 
> At sikre at support mulighederne i Team Danmark regi 
udnyttes bedst muligt i forhold til testning, skadesbehandling, 
kostvejledning, sportspsykologi mv. 

B3 – BMX - Etablering 
af tre regionale 
regionstræningscentre 

Vi ønsker at etablere tre regionale BMX-træningscentre, hvor 
der løbende inviteres til såkaldte regionstræninger. Dette med 
henblik på at skabe glæde og motivation blandt unge ryttere på 
10-15 år. Fokus skal være på leg og teknik samt sociale 
aspekter, hvorved vi håber på både at fastholde og udvikle unge 
BMX-ryttere. Der vil ikke være tale om udtagelser til 
regionstræninger, da alle ryttere i aldersgruppen vil være 
velkomne. 

B5 - At Informere 
soigneurs der arbejder i 
DCU-regi om anti 
doping problematikker 
samt om deres ansvar i 
den forbindelse. 

Vi ønsker at sikre, at soigneurs der rejser med, og arbejder for 
DCU, er i besiddelse af grundlæggende viden i forhold til det 
ansvar, de bærer i deres rolle som soigneurs. Samt at de kender 
til dopinglisten, forholdsregler i forbindelse med indkøb af 
lovlig medicin i udlandet, TUE erklæringer, DCU ́s holdning til 
brug af kosttilskud samt procedurer i forbindelse med 
dopingkontroller. Handling: At uddele DCU ́s skrivelse med 
informationer til soigneurs, som arbejder i DCU ́s tjeneste. 

 
  



 

 
5. Atlet indplaceringer 
o Verdensklasse-atleter (20 atleter): 
 Michael Mørkøv  
 Lasse Norman Hansen  
 Frederik Rodenberg Madsen  
 Niklas Larsen  
 Rasmus Lund Pedersen  
 Matias Malmberg  
 Carl-Frederik Bevort  
 Tobias Aagaard Hansen  
 Robin Skivild  
 Amalie Dideriksen  
 Julie Leth  
 Michael Valgren Hundahl  
 Kasper Asgreen  
 Jakob Fuglsang 
 Magnus Cort Nielsen 
 Jonas Vingegaard 
 Mads Pedersen 
 Cecilie Uttrup Ludwig  
 Emma Norsgaard Jørgensen  
 Simone Tetsche Christensen  

o Elite-atleter (19 atleter).  
o Bruttogruppeatleter (ca. 40 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 12.271.642. 

• DCU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 4.606.327 
• Team Danmarks andel udgør kr. 7.665.315: 

o Det fælles elitebudget: kr. 7.389.315 
o Herunder kr. 276.000 til facilitetsleje af Ballerup Super Arena 

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DCU bevilges i alt kr. 7.389.315 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Ingen yderligere kommentarer 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK BOLDSPIL-UNION (DBU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles, at Dansk Boldspil-Union indplaceres som ’Team Danmark Forbund’ i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt 
i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021 

 

 
 
3. Seneste periodes støtte 
DBU modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 9.325.000: 

• Kr. 9.250.000 til elitebudgettet 
• Kr. 75.000 til baneleje (facilitetsstøtte) 

 
DBU fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,30 årsværk.  
 
4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM-kvinder Top-4 Top-8 
EM–kvalifikation - U21 Direkte kval. til EM Kval til EM via Play Off 
VM-kvalifikation - Kvinder Direkte kval. til EM Kval til EM via Play Off 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

VM kvinder 2023 Top-4 Top-8 
OL kvinder 2024 Top-4 Top-8 
U21 herrer EM 2023 Top-4 Top-8 

 
  

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
U21 – herrer - EM Semifinale Kvalifikation  Kvartfinale 
Kvinde – A - EM -Direkte kval 

til EM 
-God start på 
VM-kval. 

Kval. til play-off Kval. til EM og fører VM-kval-
puljen 

U-19 herrer - EM Direkte kval. Kval. via play-off Aflyst pga. Covid-19 
U-19 kvinder - EM Kvalifikation Kval. til play-off Aflyst pga. Covid-19 
U-17 drenge - EM Kvalifikation Kvalifikation Aflyst pga. Covid-19 
U-17 piger - EM Direkte kval. Kval. til play-off Aflyst pga. Covid-19 



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Optimering af 
kvindelandsholdets EM-
slutrunde 

I samarbejde med Team Danmarks fageksperter inden for 
fysiologi, ernæring og sportspsykologi, skal der igangsættes 
forløb og indsatser, som skal styrke holdets forberedelser og 
deltagelse til EM. Fx væske og koststrategier, implementering 
af holdets værdier og fysiske tests. 

Udvikling af 
Performanceenhed 

Opgradering og udvikling af DBUs performanceenhed, som 
omfatter kompetence inden for præstationsanalyse, fysiologi og 
psykologi og er målrettet udvikling og support af alle DBUs 
landshold. Herunder sparring med TDs fageksperter. 

Implementering af 
børnestrategi  
 

Relevante dele af DBUs børnestrategi skal - i første omgang på 
projektbasis - implementeres i samarbejde med TDs 
elitekommuner og med faglig sparring fra TD. Strategien har 
følgende 6 fokusområder: 
1. Uddannelse/kompetencer på klub og trænerniveau,  
2. Øget antal udviklingstrænere 
3. Kvalitetssikring af børnemiljøerne 
4. Etablering og udvikling af en udviklingsenhed 
5. Samarbejde med kommuner om bevægelse  
6. Aktiviteter samt træning tilpasset børnenes udvikling.  
 

Etisk kodeks Kvalitetssikring og implementering af DBUs etiske kodeks 
gennem aktiviteter på landshold og på klubniveau indarbejdes 
området i licenssystemet. Der vil være særligt fokus på anti-
doping, match-fixing samt kost og ernæring. 
 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: Ingen 
• Team Danmark Eliteatleter: 63 atleter (kvinder senior og U-21 herrer) 
• Team Danmark Bruttogruppeatleter: 165 atleter – (U16-U19 landshold) 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for DBU og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
61.627.000 

• DBU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 52.302.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 9.325.000,  

o Det fælles elitebudget: Kr. 9.250.000, hvoraf kr. 200.000 tilbageholdes til 
sportspsykologiske indsatser 

o Øvrig støtte: kr. 75.000 
 Facilitetsstøtte målrettet baneleje kr. 75.000 

 
Ekspert support i 2022 afklares med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DBU bevilges i alt kr. 9.250.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet  
 
8. Forbundets kommentarer 
DBU har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til indstillingen. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK SVØMMEUNION (SVØM) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Danmarks Svømmeunion indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt 
i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL 1 medalje i 6 

finaler 
1 medalje i 3 
finaler 

1 medalje i 2 finaler 

EM 2 medaljer i 7 
finaler 

1 medalje i 5 
finaler 

2 medaljer i 12 finaler 

EM (kort) 2 medaljer i 7 
finaler 

1 medalje i 5 
finaler 

1 medalje i 8 finaler 

VM (kort) 1 medalje i 4 
finaler 

3 finaler Endnu ikke afholdt 

Eventuelle kommentarer: 
 

 
3. Seneste periodes støtte 
SVØM modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 9.033.931: 

• Kr. 6.540.000 til elitebudgettet 
• Kr. 379.256 Hensættelse fra 2020 budget til EM lang og VM kort i 2021 
• Kr. 50.000 Hensættelse fra 2020 budget til leje af Taastrup svømmehal 
• Kr. 19.000 Hensættelse fra budget 2020 til ekstern fysio EM kort 2021 
• Kr. 780.000 til direkte individuel støtte fra Særbevillingen 
• Kr. 500.000 til ansættelse af fysisk træner med støtte fra Særbevillingen 
• Kr. 400.000 til halleje Bellahøj Svømmestadion 
• Kr. 365.675 til ekstraordinær økonomisk støtte i 2021 relateret til Covid-19 

 
SVØM fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 1,70 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM Langbane 1 medalje i 2 finaler 2 finaler 
EM Langbane 2 medaljer i 10 finaler 1 medalje i 8 finaler 
VM kortbane 1 medalje i 2 finaler 2 finaler 
   
Sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden, tilkommer efter 
tiltrædelse af ny sportschef i SVØM 



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 - Sportslig succes 
på kortsigt 

Sportsligt skal dansk svømmesport præstere på højeste 
internationale niveau (top-8) og vinde medaljer ved EM og VM. 
- Sikre relevant arbejdsdeling mellem landstræner, NTC træner 
og talentudvikler i forhold til at sikre optimal sparring og 
træning med de svømmere, som er en del af landsholdet. 
- Sikre NTC bliver et anker for Dansk svømning, hvor viden 
løbende deles med relevante danske træningsmiljøer. 
- Videreføre den nationale testning, samt evaluere den 
nuværende test protokol for at optimere den. 
- Udviklingssamtaler med landsholds- og 
udviklingslandsholdssvømmere afholdes i januar eller februar 
og igen senest i september, herunder evt. implementering af 
Team Danmarks helhedsplaner. 

B2 - Vedvarende 
kulturforandringer 

Skabe en tydelig kultur på NTC, der kombinerer ønsket om 
International High Performance med dansk kultur og værdier. 
- Udarbejdelse og gennemførsel af kulturudviklingsprojektet i 
samarbejde med Team Danmarks sportspsykologiske team. 

B3 - Udvikle og 
forstærke kvaliteten i 
talentmiljøerne 

Kontinuerligt skal minimum 12 klubmiljøer kvalificere 
svømmere til EM for junior, heraf minimum tre klubmiljøer 
med svømmere under EM Junior A-kravet. 
1. Udvikle en model og spørgeguide til udarbejdelse af en 
talentudviklingsstrategi for klubmiljøer. 
2. Udvikle modeller for lokalt samarbejde omkring 
træningsmiljøer med lokal forankring, der kontinuerligt kan 
udvikle svømmere til højeste juniorniveau. 
3. Arbejde for at udbrede atletuddannelsen til talentfulde 
klubmiljøer. 

B4 - Videndeling NTC skal vidensdele med de danske træningsmiljøer 
- Praktik ordning på NTC, det tilsigtes at der gennemføres 
mindst 3-4 praktisk forløb for danske trænere af 3-5 dages 
varighed 
- NTC afholder 4 online webinarer 
- Trænernetværksmøder bruges som faglige seminarer 2 gange 
årligt 
- Der udarbejdes en liste over kompetencer hos mennesker med 
relation til svømmesporten, som kan hjælpe os med at løfte 
vidensdelingen, udkast skal ligge klar i januar 2022 

 
 
5. Atlet indplaceringer 
o Verdensklasse-atleter (3 atleter): 
 Pernille Blume 
 Signe Bro 
 Julie Kepp Jensen 

o Elite-atleter (18 atleter).  
o Bruttogruppeatleter (28 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 10.061.650 

• SVØMS’s andel til elitebudgettet udgør kr. 3.861.650 



 

• Team Danmarks andel udgør kr. 6.200.000 
o Det fælles elitebudget: kr.5.800.00  
o Herunder kr. 400.000 til Halleje af Bellahøj Svømmestadion 

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at SVØM bevilges i alt kr. 5.800.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til 
elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Ingen yderligere kommentarer.  
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK KANO OG KAJAK FORBUND (DKF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Kano og Kajak Forbund indplaceres som Team Danmark Forbund i 
samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med 
udgangspunkt i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL- overordnede 
mål  

2 medaljer – 4 
finaler 

1 medalje - 3 
finaler 

2 medaljer og 1 
finale 

OL-MK1 1000m  Top-6 Top-8 Ikke kvalificeret 
OL-MK2 1000m  Top-8 Top-10 Ikke kvalificeret 
OL-DK1 200m  Top-3 Top-8 Bronze 
OL-DK1 500m  Top-3 Top-8 Bronze 
OL-DK2 500m  Top-8 Top-10 Nr. 18 
OL-DK4 500m  Top-8 Top-10 Nr. 8 
VM-MK1 1000m  Top-6 Top-8 Nr. 7 
VM-MK2 1000m  Top-8 Top-10 Sølv 
VM-DK1 200m  Top-3 Top-8 Guld 
VM-DK1 500m  Top-3 Top-8 Bronze 
VM-DK2 500m  Top-8 Top-10 Nr. 15 
VM-DK4 500m  Top-8 Top-10 Nr. 7 
Eventuelle kommentarer: 
 

 
3. Seneste periodes støtte 
DKF modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 5.482.001:  

• Kr. 3.550.000 til elitebudgettet  
• Kr. 1.682.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 1.242.000: Direkte individuel støtte 
o Kr. 440.000: Midlertidig ansættelse af assisterende landstræner 

• Kr. 250.000 (Øvrig støtte): 
o 250.000: Bagsværd Rostadion - facilitetsleje 

 
DKF fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 1,16 årsværk.  
 
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM DK1 500m  Top-3 Top-5 
VM MK2 500m Top-8 Top-12 



 

VM DK2 500m  Top-6 Top-9 
VM DK4 500m Top-6 Top-9 
VM MK1 1000m Top-6 Top-9 
VM MK4 500m Top-9 Top-12 
EM DK1 500m Top-3 Top-5 
EM MK2 500m Top-8 Top-12 
EM DK2 500m Top-6 Top-9 
EM DK4 500m Top-6 Top-9 
EM MK1 1000m Top-6 Top-9 
EM MK4 500m Top-9 Top-12 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

EM 2023 1 medalje og 2 finaler  1 medalje og 1 finale 
VM 2023 1 medalje og 4 finaler 1 medalje og 2 finaler 
OL 2024 2 medaljer og 1 finale 1 medalje og 2 finaler 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Udvikle og forstærke 
kvaliteten i 
talentmiljøerne 

Den overordnede målsætning tager således udgangspunkt i en 
styrkelse og videreudvikling af det daglige træningsmiljø på EC 
samt et tæt samarbejde med de nyetablerede elitecentre øst og 
vest samt øvrige kraftcentre og klubber. Der arbejdes på en øget 
sammenhængskraft mellem landstrænere, elitecentertrænere, 
talentchef, kraftcentre og klubber, der bl.a. skal tilsikre en 
kontinuerlig udvikling, men også fastholdelse, af de atleter, der 
af forskellige årsager ikke findes plads til på EC jo tættere vi 
kommer på OL. Der arbejdes mod at udvikle og implementere 
en tydelig rød tråd i træning, præstationsoptimering og 
præstationskultur - vertikalt og horisontalt i DKF elitearbejde. 

Forstærke 
eliteidrætsmiljøerne 

DKF ønsker at videreføre arbejdet på at udvikle en kultur (båret 
af DKF værdier) og et træningsmiljø, hvor atleterne naturligt 
tager ansvar for egen udvikling i tæt samarbejde med den 
sportslige ledelse, trænerteamet, specialister og kolleger - uanset 
geografisk og organisatorisk placering.  
DKF vil udarbejde et værdigrundlag, der tjener til afstemning af 
forventninger og adfærd mellem atleter og ledelse samt atleter 
såvel som ledelse imellem. 
DKF vil gennemføre relevante samtaler med atleter inden 
optagelse på EC Bagsværd og EC Øst og Vest, herunder 
løbende forberede dem på overgangen til en tilværelse udenfor 
elitemiljøet. 

Præstations- og 
skadesforebyggende 
tiltag og 
skadesbehandling 

DKF vil opnå en generel præstationsoptimering gennem 
skadesforebyggelse og skadesbehandling. 
DKF vil forebygge tendensskader, opbygge corestyrke og -
stabilitet samt øget smidighed med core/stabilitetstræning. 
DKF vil opnå at atleterne bibringes en øget indsigt, der sætter 
dem i stand til at tage ansvar for egen udvikling, herunder 
reagere tidligere på skader/træningsømhed. 
DKF vil fortsætte videreudviklingen af samarbejdet mellem 
trænere, fysiologer, diætist og fysioterapeut i dagligdagen. 

 
5. Atlet indplaceringer 



 

• Verdensklasse-atleter (9 atleter): Emma Aastrand Jørgensen, Pernille Brandstrup Knudsen, 
Bolette Margrete Nyvang, Sara Corfixens Milters, Julie Frølunch Funch, Simon Schuldt 
Jensen, René Holten Poulsen, Victor Gairy Aasmul, Morten Graversen 

• Elite-atleter (10 atleter)  
• Bruttogruppeatleter (28)  

 
6. Økonomisk overblik 

 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr.  
7.986.630 

• DKF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 3.836.630  
• Team Danmarks andel udgør kr. 4.150.000 

o Det fælles elitebudget kr. 3.900.000 
 Øvrig støtte: kr. 250.000: Facilitetsleje Bagsværd Rostadion 

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DKF bevilges i alt kr. 3.900.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
DKF vil gerne kvittere for en udviklende proces i forbindelse med samarbejdsaftale 2022-2024. 

DKF opfordrer til at der fremadrettet systematiske arbejdes sammen med de støttede forbund om 
langsigtede strategier, og at der afsættes tid til dette på ledelsesniveau. Processen i 2021 ville have 
være endnu mere givende hvis der i praksis havde været denne mulighed. 

DKF kan konstatere at der over tid har vist sig en udfordring med at kunne opnå kontinuitet og 
udvikling omkring sportschef funktionen. Team Danmark bør overveje hvorledes krav, 
forventninger og rammer for sportscheferne generelt kan tilpasses så denne centrale funktion 
styrkes. 

Slutteligt vil DKF opfordre til at TD prioriterer ressourcer til at indgå i et arbejde med DKF, DFfR 
og DIF m.fl. der på langt sigt kan sikre verdensklasse træningsfaciliteter på Bagsværd eller 
tilsvarende lokalitet. De nuværende faciliteter er konkret begrænsende for elitens udvikling. På kort 
sigt bør TD bidrage til at få hverdagen på Skovallen 40 til at hænge sammen for begge de forbund 
der benytter faciliteten.  

Med venlig hilsen 
Christian Jacobsen 
Direktør 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  PARASPORT DANMARK (PD) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles, at Parasport Danmark indplaceres som ’Team Danmark Forbund’ i samarbejdet med 
Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i 
støttekoncept 2021 – 2024. Samarbejdet omfatter disciplinerne atletik, badminton, bordtennis 
dressur, kørestolsrugby og taekwondo. 
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021 
 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
PL - dressur 3 medaljer 1 medalje 2. guldmedaljer 
PL - atletik 2 medaljer 1 medalje 1 bronzemedalje 
PL - bordtennis 1 guldmedalje 1 medalje 1 sølvmedalje 
PL - taekwondo 1 guldmedalje 1 medalje 1 guldmedalje 
PL - svømning 1 medalje 1 medalje 7. plads 
PL - badminton 1 medalje 1 medalje Indledende runde 
PL - rugby Medalje Top-6 7. plads 

 
3. Seneste periodes støtte 
PD modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 3.730.000: 

• Kr. 1.500.000 til elitebudgettet 
• Kr. 480.000: Særbevillingen (Salling, Kirkbi og KUM)  

o Opnormering af landstræner i dressur og svømning: kr. 190.000 
o Træningssamlinger i atletik og svømning: kr. 150.000  
o Konkurrencedeltagelse i taekwondo: kr. 50.000  
o PL-forberedelser i dressur: kr. 90.000 

• Kr. 1.750.000: Øvrig støtte 
o Særbevilling fra KUM til personlige hjælpere m.v.: kr. 1.750.000 

 
PD fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,48 årsværk.  
 
4.  Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM - atletik 3 medaljer 2 medaljer 
VM - dressur 3 medaljer 2 medaljer 
VM/EM – badminton* 1 medalje Top-4 



 

VM/EM – taekwondo* Guldmedalje 1 medalje 
VM/EM - bordtennis* Guldmedalje 1 medalje 
VM - rugby Medalje Top-6 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

PL - atletik 3 medaljer 1 medalje 
PL - dressur 3 medaljer 1 medalje 
PL - badminton 1 medalje 1 medalje 
PL - taekwondo 1 guldmedalje 1 medalje 
PL - bordtennis 1 guldmedalje 1 medalje 
PL - rugby 1 medalje 1 medalje 

* Det er endnu ikke afklaret om der afvikles EM eller VM i 2022 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Udvalgte disciplinspecifikke 
udviklingsmål 

Atletik: Styrke elitemiljøet i framerunning, som er ny 
paralympisk disciplin. Bl.a. gennem inklusion i resten af 
atletikmiljøet og samarbejde med TDs fageksperter. 
 
Bordtennis: Styrke den sportslige udvikling i samarbejde 
med Bordtennis Danmark. Bl.a. gennem fælles 
ansættelser målrettet træning og analyse. 
 
Dressur: Styrkelse af holdkulturen gennem et 
værdibaseret fokus, som omfatter både ryttere og de 
enkelte rytteres individuelle teams. 
 
Rugby: Med udgangspunkt i erfaringer og data fra 
indsatser i 2021 skal de nuværende indsatser inden for 
bl.a. fysisk træning og dataanalyse videreudvikles og 
implementeres. 
 
Badminton: Styrke træner- og sparrings-setupet til 
konkurrencer samt optimering af fysiologiske parametre 
til træning og konkurrencer. 
 
Taekwondo: Fortsat udvikling af fysiologiske parametre 
og strategier for indvejning. 
 

Styrket talentarbejde og 
rekruttering 

Talentarbejdet skal styrkes gennem fokus på ansættelse 
og kompetenceudvikling af trænere, facilitetsadgang, 
disciplinspecifik rekruttering og samarbejde med TDs 
elitekommuner om evt. fælles prioritering af en række af 
forbundets stærkeste talentmiljøer. 

Kompetenceudvikling af 
landstrænere og elitestab 

Igangsættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter 
målrettet landstrænere og øvrige elitestab gennem 
seminarer på tværs af forbundets prioriterede idrætter og 
individuel kompetenceudvikling af udvalgte trænere og 



 

ledere. For at sikre samspil med TDs initiativer på 
området, vil PD have fokus på de samme emner som TD. 
Fx værdier og kulturudvikling. 

Helhedsplaner for eliteatleter PD har i 2021 gennemført helhedsplanssamtaler med en 
række atleter og vil i 2022 – med sparring fra TD - 
arbejde videre med implementeringen.  

Styrket fokus på at sætte viden i 
spil 

PD vil oprette en vidensfunktion, som skal sikre 
struktureret inddragelse og implementering af dansk og 
international forskning og anden viden inden for både 
parasporten og ’almen-idrætten’. - Herunder fra TDs 
forskningsnetværk.  
Der planlægges desuden en udblikstur til Holland, som 
var én af de mest vindende nationer ved PL i 2021. 
 

 
 
5. Atlet indplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasseatleter: 4 atleter (Lisa Gjessing, Daniel Wagner, Tobias Thorning 

Jørgensen og Peter Rosenmeier) 
• Team Danmark Eliteatleter: 22 atleter 
• Team Danmark Bruttogruppeatleter: 14 atleter  

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for PD og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
3.900.000: 

• PD’s andel til elitebudgettet udgør kr. 2.400.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 1.500.000 

o Det fælles elitebudget: kr. 1.500.000 
Ekspert support i 2022 afklares med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles, at PD bevilges i alt kr. 1.500.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Parasport Danmark har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til indstillingen. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK SKYTTE UNION (DSkyU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Skytte Union indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med 
Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i 
støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM 10 m individuelt 1 medalje Top 8 19 
EM 10 m hold Top 4 Top 8 6 
EM 50 m + skeet 
individuelt 

1 medalje + 1 top 8 Top 8 15 

EM 50 m + skeet hold 1 medalje 2 top 8 1 top 8 (6 og 9) 
OL 1 medalje 1 top 8 Sølv Jesper Hansen 

(skeet) 
Eventuelle kommentarer: 
EM i Osijek var præget af Corona på holdet i optakten samt ringe organisering af 
konkurrencen 

 
3. Seneste periodes støtte 
DSkyU modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 2.838.000: 

• Kr. 1.750.000 til elitebudgettet 
• Kr. 75.000 i ekstraordinær økonomisk støtte relateret til Covid-19 
• Kr. 528.000 til direkte individuel støtte fra særbevillingen 
• Kr. 288.000 til yderligere ansættelse af disciplin trænere særbevillingen 
• Kr. 147.000 Hensættelse fra fælles elitebudget 2020 til udsat OL kval WC 
• Kr. 50.000 til facilitetsleje Vestereng og KBH 

 
DSkyU fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,13 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM 10 m individuelt 1 Top 8 1 Top 15 
EM 10 m hold 1 Medalje 1 Top 8 
EM 50 m + skeet individuelt 1 Medalje 1 Top 8 
EM 50 m + skeet hold 1 Medalje 1 Top 8 
VM skeet individuelt 1 Medalje 1 Finaleplads 
VM skeet hold 1 Medalje 1 Top 8 
VM Riffel/Pistol 10/50m individuelt 1 Medalje 1 Top 8 
VM Riffel 10/50 m hold 1 Medalje 1 Top 8 



 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

VM 2023 individuelt 1 Medalje + 1 Top 8  2 Top 8 
VM 2023 hold 1 Medalje 2 Top 8 
OL 1 Medalje 1 Finaleplads 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 - Competetive 
mindset 

Forhøje niveauet af riffel- og pistolatleternes "competetiv 
mindset” 
Vores mentale rådgiver arbejder med vores riffel og 
pistolatleter med fokus på at øge deres competetive mindset 
både i individuelle samtaler og i gruppearbejde. 
Evaluere på riffelgruppens værdier for at eventuelt opdatere 
med værdier som understøtter competetivt mindset. 

B2 - Udvikle 
eliteidrætsmiljøerne med 
fokus på helhedsplaner 
og levevilkår for atleter 

At lave en god plan for udslusning af eliteatleter. 
1. Møde med landstræner og sportschef for at lave planen. 
2. Følge planen i praksis. 

B4 - Øge trænernes og 
atleternes viden om kost 
og hvordan den påvirker 
en god præstation. 

Få afprøvet koffeintabletters påvirkning på atleternes fokus i 
skydesport. 
Teste atleternes væskeniveauer i koldt vejr. 

B5 – Nationalt 
Elitecenter 

Udredning om hvor et Nationalt elitecenter ville kunne ligge i 
riffel/pistol. 
Tage kontakt med KFK og Københavns elitekommune for 
mulig opstart af nationalt elitecenter i skeet. Lave en plan for 
opstart. 

 
5. Atlet indplaceringer 
o Verdensklasse-atleter (1 atlet): 

 Jesper Hansen 
o Elite-atleter (8 atleter).  
o Bruttogruppeatleter (9 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 3.300.000. 

• DSkyU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 1.500.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 1.800.000 

o Det fælles elitebudget: kr. 1.750.000 
o Herunder kr. 50.000 til facilitetsleje Vestereng og KBH   

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
  



 

 
7. Indstilling 
Det indstilles at DSkyU bevilges i alt kr. 1.750.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til 
elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Ingen yderligere kommentarer. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK GOLF UNION (DGU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at DGU indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i 
perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2021-
2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  
 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL (Herrer og 
Damer) 

Top 3 Top 12 Acceptabelt: 
Damer: nr. 5 (Emily Pedersen); nr. 9 
(Nanna K Madsen) 
Herrer: nr. 27 (Joachim Hansen) 

Major/WGC 
(Herrer og 
Damer) 

Top 3 Top 8 Opfyldt: 
Damer: nr. 3 ANA inspiration 
(Nanna Madsen) 
Herrer: nr. 67 (Rasmus Højgaard) 

Amatør EM hold 
og individuelt 
Herrer og Damer 

Top 3 Top 8 Opfyldt: 
Herrehold: Guld 
Herre indv.: guld Christoffer Bring 
Damehold: nr. 5 
Dame indv. nr 14 Olivia Grønborg 

 
3. Seneste periodes støtte 
DGU modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 2.600.000: 

• Kr. 2.350.000 til elitebudgettet 
• Kr. 250.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 250.000: Øget indsats Sportspsykologi  
 
DGU fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,05 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Major/WGC (Herrer og 
Damer) 

1xTop 3 1xTop 8 

Amatør EM hold og 
individuelt Herrer og 
Damer 

1xTop 3 1xTop 8 

Amatør VM hold 
Herrer og Damer 

1xTop 3 1xTop 8 



 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

OL 2024 (herre + 
dame) 

1xmedalje 1xTop 8 

Major/WGC 2023 
(herre+dame)  

1xTop 3 1xTop 8 

Major/WGC 2024 
(herre+dame) 

1xTop 3 1xTop 8 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 OL 2024 projekt - 
øget tilstedeværelse af 
trænere på World 
Tours 

Formål: At medvirke i lidt højere grad til at skabe medalje-
kandidater. Målet er afhængigt af støtte fra Salling Fondene og 
skal slettes eller reguleres alt efter endelig bevilling! 

B2 Udvikle 
eliteidrætsmiljøerne 
med fokus på 
helhedsplaner og 
levevilkår for atleter 

Af få udviklet en skablon til afvikling af helhedssamtaler. Målet 
er at få et bedre overblik over spillerens status og udfordringer, 
som ikke allerede er afdækket via årlige evaluerings- og 
målsætningssamtaler eller evalueringer via Google Analyse. 

B2 
Organisationsudvikling 

Arbejdet med at få beskrevet en elitestrategi med længere 
tidsperspektiv genoptages. Formålet er at få diskuteret og 
prioriteret og evt. regulere indsatserne på de fysiske, mentale, 
tekniske og personlige områder overfor de forskellige spillere 
og trupper, som indgår i DGU's talent og eliteudvikling, samt at 
få afdækket om der skal reguleres på andre indsatser som 
eksempelvis faciliteter og udstyr, klubelite og andre 
talentmiljøer og turneringsstruktur mv. 

B2 Indendørs 
verdensklasse 
træningsfacilitet 

Undersøge mulighed for at indgå nye træningscenteraftale, der i 
højere grad end nuværende og tidligere aftaler, kan udstyres 
med flere systemer med højere kvalitet så det i første omgang 
bliver det bedste sted i Dannmark til indendørstræning af 
golfspillere på højeste nationale niveau. 

 
 
5. Atlet indplaceringer 

• Team Danmark Verdensklasse-atleter (2 atleter): Emily K Pedersen og Nanna K Madsen  
• Team Danmark Elite-atleter (18 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (42 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
8.470.000. 

• DGU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 6.120.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 2.350.000 

o Det fælles elitebudget: kr. 2.350.000 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DGU bevilges i alt kr. 2.350.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 



 

8. Forbundets kommentarer 
Vi er positive over, at det igen i 2022, er muligt at søge midler via tildelingerne fra Saling fonden. 
Vi bemærker dog, at DGUs egenfinansiering af det fælles elitebudget, når tildelingerne fra Fondene 
regnes med, fortsat er relativ høj sammenlignet med andre forbund. 
 
Vi arbejder med ”det lange seje træk” for at udvikle grundlæggende færdigheder for at hæve 
bundniveauet for samtlige spillere, der strækker sig fra de yngste 15 årige amatører på 
juniorlandsholdet til de professionelle spillere, der er del af ProTeamet. Topmålsætningen er at få 
danske spillere ind i top 50 på verdensranglisterne, da det giver adgang til samtlige majors og wgc 
turneringer, og drømmen er, at vi i nær fremtid kan hylde en dansk majorvinder for første gang.  
 
Golf er en meget udbredt sport på verdensplan med over 10 millioner spillere alene i Europa. På 
trods af fin medlemsfremgang i år på ca.10.000 golfspillere, er Danmark fortsat en lille nation både 
i samlet antal og i forhold til antal golfspillere. På den baggrund giver vores resultater genlyd i 
udlandet, og udover de nævnte resultatmål, har 2021 sæsonen budt på 4 sejre på herrernes 
Europatour, deltagelse ved Solheim cup, og en vinder af den samlede Challenge tour. DGU ser 
dermed ind i en spændende sæson 2022.  
 
Vi vil gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med sportsmanager, Gregers Lehrmann 
Bruun og vi ser frem til et frugtbart samarbejde i det kommende år. 
 
Med venlig hilsen, Dansk Golf Union,  
Morten Backhausen, Direktør & Claus Mølholm, Sportschef 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK ORIENTERINGS-FORBUND (DOF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Orienterings-Forbund indplaceres som Team Danmark Forbund i 
samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med 
udgangspunkt i støttekoncept 2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM – Mix-sprintstafet 1 x top 3 1 x top 6 4. plads 
VM – Skovstafet 
(damer/herrer) 

1 x top 6 1 x top 8 2 x 11. pladser 

VM – Mellem, lang, sprint 
(damer/herrer) 

3 x top 8 2 x top 8 1 x 3. plads 
2 x 11. pladser 

EM – Mix-sprintstafet Top 3 Top 6 8. plads 
EM – Sprint, Knock-Out 
Sprint (damer/herrer) 

2 x top 8 1 x top 8 13. plads og 16. plads 

 
3. Seneste periodes støtte 
DOF modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 2.408.000: 

• Kr. 2.400.000 til elitebudgettet 
• Kr. 8.000 (Øvrig støtte): 

o Kr. 8.000: Ceres Park og Arena - facilitetsleje 
 
DOF fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,66 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM - Sprintstafet Top 3 Top 6 
VM - Individuel sprint og Knock-
Out Sprint (damer/herrer) 

1 x top 3, 2 x top 8 2 x top 8 

EM - Stafet (damer/herrer) 2 x top 6 1 x top 6 
EM - Mellem og lang 2 x top 8 1 x top 8 
   
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
VM 2023 - Stafet (damer/herrer) 1 x top 3 1 x top 6 
VM 2023 - Mellem og lang 
(damer/herrer) 

2 x top 8 1 x top 8 

EM 2023 - Sprintstafet  1 x top 3 1 x top 6 
EM 2023 - Sprint og Knock-out 
Sprint (damer/herrer)  

1 x top 3, 2 x top 8 1 x top 8 

VM 2024 - Sprintstafet 1 x top 3 1 x top 6 



 

VM 2024 - Sprint og Knock-out 
Sprint (damer/herrer) 

1 x top 3, 2 x top 8 2 x top 8 

EM 2024 - Stafet (damer/herrer) 1 x top 3, 1 x top 6 1 x top 6 
EM 2024 - Mellem og lang 
(damer/herrer)  

1 x top 3, 2 x top 8 2 x top 8 

   
Kommentarer: 
EM svarer til højeste internationale konkurrenceniveau. 
Opfyldelse alene af acceptable resultatmål kan ikke stå alene, men vil altid indgå i en 
helhedsvurdering.  

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Udvikle løbere i 
verdensklasse på 
skovdistancer 

• Gennem den sidste 10-12-årige succesperiode for Dansk 
Orientering, har det primært været på sprintdistancerne, at 
de mange medaljer er blevet vundet. Blandt vores atleter ser 
vi flere med stort potentiale for at kunne udvikle sig til 
verdensklasse også på skovdistancerne. 

• Handlinger: Igennem samarbejde med det schweiziske 
landshold skal vi lægge til rette for fleksible og målrettede 
individuelle ophold af forskellig varighed i Schweiz frem 
mod VM 2023. Herunder afdække mulighederne for 
højdetræningslejr. 

B.1 - U23-gruppen • Målet er at skabe et ”uddannelsesprogram”, som atleter i 
U23-gruppen skal igennem, så de er rustet til, på forskellige 
områder (ernæring, sportspsykologi, fysiologi/fysisk 
træning) at arbejde med individuelle, specifikke forløb mod 
fremtidige mesterskaber. 

B.2 - God kultur og 
trivsel i 
landsholdsgrupperne 

• I de sidste par år har vi fået samlet godt op på en 
landsholdskultur, der tidligere har været udfordret. Vi har 
fået skabt en god sammenhængskraft mellem atleterne, og et 
tillidsfuldt forhold mellem trænere, ledere og atleter. En god 
kultur skal vedligeholdes og ”leves”, hvis den skal bevares – 
også når der kommer nye atleter til, og andre går fra. 

B.3 - Udvikle og 
forstærke kvaliteten i 
talentmiljøerne 

• Træningen i de 3 talentcentre er traditionsbunden, og der er 
behov for at se på andre muligheder for at få et godt, 
struktureret talentarbejde, der flugter med klubbernes 
indsatser og talenternes behov og udviklingspotentiale. 

B.4 - Implementering af 
Brain-Endurance-
Training (BET) 

• I 2021 gennemførte vi i samarbejde med Team Danmark og 
Aarhus Universitet et forskningsprojekt i BET, og de 
foreløbige resultater ser lovende ud. I 2022 vil vi – såfremt 
de endelige resultater fra forskningen stadig er gode – 
arbejde med implementering af BET som en del af den 
forberedende træning frem mod VM. Der er dog stadig 
mange ukendte parametre som skal klarlægges, inden BET 
kan integreres fuldt i landsholdsarbejdet. BET er 
arbejdstungt, og så længe effekten af træningen endnu ikke 
er klarlagt, ønsker vi at finde muligheder for 
projektfinansiering til dette arbejde i 2022. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Team Danmark Verdensklasse-atleter (4 atleter): Cecilie Friberg Klysner, Søren Thrane 
Ødum, Jakob Edsen, Maja Alm 



 

• Team Danmark Elite-atleter (15 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (10 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 4.054.520. 

• DOF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 2.046.520. 
• Team Danmarks andel udgør kr. 2.008.000: 

o Det fælles elitebudget: kr. 2.000.000. 
o Øvrig støtte: 

 Kr. 8.000: Ceres Park og Arena - facilitetsleje  
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DOF bevilges i alt kr. 2.000.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
DOF har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK RIDEFORBUND (DRF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Rideforbund indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med 
Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i 
støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL-dressur hold Top-3 Top-7 4 

Cathrine Dufour  
Carina Cassøe Krüth  
Nanna Skodborg Merrald  

OL-dressur 
individuelt 

1 rytter i Top-5 
1 rytter i Top-10 

1 rytter i Top-6 
1 rytter i Top-15 

Cathrine Dufour nr. 4 
Carina Cassøe Krüth nr. 7 
Nanna Skodborg Merrald nr. 11 

EM-dressur hold Top-3 Top-6 Bronze 
Cathrine Dufour 
Daniel Bachmann Andersen 
Nanna Skodborg Merrald 
Charlotte Heering 

EM-dressur 
individuelt 

1 rytter i Top-3 
1 rytter i Top-6 

1 rytter i Top-5 
1 rytter i Top-10 

Grand Prix special: 
Cathrine Dufour, Bronze 
Daniel Bachmann Andersen, nr. 
10 
Nanna Skodborg Merrald, nr. 12 
Kûr: 
Cathrine Dufour, Sølv 
Daniel Bachmann Andersen, nr. 7 
Nanna Skodborg Merrald, nr. 12 

Eventuelle kommentarer: 
 

 
3. Seneste periodes støtte 
DRF modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 1.942.340:  
 

• Kr. 1.402.340 til elitebudgettet 
• Kr. 540.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 300.000: Direkte individuel støtte 
o Kr. 240.000: Personlig træner  

 
DRF fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,04 årsværk.  
 
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 



 

 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM-dressur hold Top-3 Top-6 
VM-dressur individuelt 1 rytter i Top-3 

1 rytter i Top-8 
1 rytter i Top-12 

1 rytter i Top5 
1 rytter i Top-15 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

EM-dressur 2023 hold Top-3 Top-6 
EM-dressur 2023 
individuelt  

Top-3 
1 rytter i Top-8 
1 rytter i Top-12 

1 rytter i Top-5 
1 rytter i Top-15 

OL-dressur 2024 hold Top-3 Top-6 
OL-dressur 2024 individuelt Top-3 

1 rytter i Top-8 
1 rytter i Top-12 

1 rytter i Top-5 
1 rytter i Top-15 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
Integration fra talent til 
senior 

• Samarbejdet skal styrkes mellem seniorekspert, 
ungdomslandstrænere og daglige trænere ved øget sparring 
og fælles træningssamlinger for U21 og U25 ryttere (20-24 
år). Rytterne evalueres og der udarbejdes 
trænings/stævneplan frem mod næste samling 

Ekspert bistand til 
landsholdet 

• Senior og U25 ryttere, samt deres daglige trænere, får 
træning og sparring med nogle af de bedste trænere i verden 
for at sikre at DRF fortsat kan befinde sig helt fremme i 
verdenseliten 

Kompetenceudvikling 
af de daglige 
seniortrænere og de 
daglige talenttrænere 

• At bringe daglige trænere, holdleder, landstræner og 
eksperttrænere i et tættere samarbejde med fokus på 
rytternes og hestenes udvikling og trivsel. Der afholdes tre 
heldags trænerseminarer for de daglige trænere med 
deltagelse af holdleder, landstræner, sportschef og 
eksperttrænere 

• Oprettelse af trænernetværk for talenttrænere, samt flere 
træningsbesøg af ungdomslandstrænere med fokus på 
Talenthuset, normer og værdier, udvikling og trivsel  

Opnormering af 
holdleder fra halv tid til 
fuld tid 

• Skabe højere grad af samhørighed, tryghed og trivsel i 
brutto- og landsholdsgrupperne via øget mængde af 
hjemmebesøg hos rytterne og de daglige trænere med fokus 
på trænings- og stævneplaner. Øget deltagelse ved danske 
landsstævner med fokus på udvikling af ekvipager. 
Koordinering af indsatser med ungdomslandstrænere og 
samlinger med ekspertinvolvering 

Forstærke 
talentmiljøerne med 
ansættelse af pony 
landstræner 

• Sikre en god opstart af de unge talenter i Pony gruppen, 
hvor både ryttere, forældre og daglige trænere kommer ind i 
et godt udviklingsmiljø, som sikrer fastholdelse frem mod 
junior og ung ryttergrupperne. 

 
 



 

5. Atlet indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter (3 atleter): Cathrine Dufour, Carina Cassøe Krûth, Nanna Merrald 
• Elite-atleter (8 atleter)  
• Bruttogruppeatleter (8 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
3.845.500  
 

• DRF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 2.445.500  
• Team Danmarks andel udgør kr. 1.400.000: 

o Det fælles elitebudget kr. 1.400.000  
 

Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DRF bevilges i alt kr. 1.400.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Ingen kommentarer 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANS DANMARK (DD) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dans Danmark indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team 
Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i 
støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM 10-dance 3 6 4 
VM 10-dance 5 5 4 
EM-standard 6 8 Aflyst 
VM-standard 6 8 7  
EM-latin 8 8 8 
VM-latin 8 8 Afholdes 4/12 
Eventuelle kommentarer: 
DD opnåede desuden en placering som nr. 13 for par nr. to til VM-standard 

 
3. Seneste periodes støtte 
DD modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 1.271.561:  
 

• Kr. 1.266.561 til elitebudgettet 
• Kr. 5.000 til facilitetsleje i Aarhus Kommune 

 
DD fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,13 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM 10-dance 3 5 
VM 10-dance 3 6 
EM-standard 6 8 
VM-standard 6 8 
EM-latin 7 8 
VM-latin 8 8 
Der opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
EM 2023 1 medalje, 1 top-5, 1 top-6 1 top-5, 1 top-6 
VM 2023 1 medalje, 1 top-5, 1 top-7 1 top-5, 1 top-8 
EM 2024 3 medaljer 1 medalje og 1 top-6 
VM 2024 3 medaljer 1 medalje og 1 top-7 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 



 

B2: 
Styrkelse af den 
sportslige ledelse 

• Deltidsansættelse af 1- 2 eksperter i sportsdans med 
fokus på forbedret talentudvikling, analyse og scouting, 
medrejsende ved udvalgte junior og ynglinge VM/EM 
samt sparring med sportschef 

B1: 
Performanceoptimering. 
Medrejsende TD-
eksperter til EM eller 
VM 

• Team Danmark eksperter - indenfor fysisk træning og 
ernæring - deltager til et EM med fokus på performance 
optimering indenfor fx opvarmning, kostindtag, 
temperaturregulering, samt re-opvarmning i løbet af 
dagen.  
  

B2: 
Trivsel og 
helhedssamtaler 

• Procedurer for håndtering af trivselsproblemer udvikles, 
eksemplificeres og italesættes for landshold, samt på 
elitetrænernetværket 

• Personlige trænere deltager på helhedssamtalerne med 
atleterne to gange årligt med fokus på life-skills 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter (4 atleter): Dimitri Kolobov og Signe Busk, Errol Williamson og Ami 

Williamson 
• Elite-atleter (4 atleter)  
• Bruttogruppeatleter (22 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 

 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
2.219.275 

• DD’s andel til elitebudgettet udgør kr. 964.275 
• Team Danmarks andel udgør kr. 1.255.000: 

• Det fælles elitebudget kr. 1.250.000 
• Facilitetsleje Aarhus: kr. 5.000 

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DD bevilges i alt kr. 1.250.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Det ser rigtig godt ud, DD glæder sig meget til samarbejdet. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANNMARKS BOWLING FORBUND (DBwF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Danmarks Bowling Forbund indplaceres som Team Danmark Forbund i 
samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med 
udgangspunkt i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
Herre EM 4 medaljer 5 top-8-placeringer  Udskudt til 2022 pga. 

Covid-19 
Dame EM 2 medaljer 3 top-8-placeringer Udskudt til 2022 pga. 

Covid-19 
Herre VM - 
individuelt 

1 medalje 2 top-8-placeringer Team: 5-8 plads 
Trio: nr. 9 
Double: nr. 17 og nr. 25 
Single: nr. 39, 41, 49 og 80 

Dame VM - 
Individuelt 

1 top-8-placering     1 top-16-placering Double: bronze 
Single: nr. 28 og 58 

Eventuelle kommentarer: 
 

 
3. Seneste periodes støtte 
DBwF modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 1.260.000: 

• Kr. 1.260.000 til elitebudgettet 
 
DBwF fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,18 årsværk.  
 
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Herre EM-individuelt/hold 4 medaljer 5 top-8-placeringer 
Dame EM-individuelt/hold 2 medaljer 3 top-8-placeringer 
Herre VM-hold 1 medalje 1 top-8-placering 
Dame VM-hold 1 top-8-placering            1 top-16-placering 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
Dame EM-individuelt/hold 2023 1 medalje 2 top-8-placeringer 
Herre EM-individuelt/hold 2023 2 medaljer + 2 top-8-

placeringer 
4 top-8-placeringer 

Dame VM-individuelt 2023 1 medalje 1 top-8 + 2 top-16-
placeringer 



 

Herre VM-individuelt 2023 1 medalje + 1 top-8-
placering 

2 top-8-placeringer 

Dame VM-hold 2024 1 top-8-placering 1 top-16-placering 
Herre VM-hold 2024 1 medalje 1 top-8-placering 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Kompetenceudvikling 
af trænere – B2, B3: 

• Sportschef og landstræner udvælger i samråd med TD 
sportspsykolog konkrete fokusområder, som der coaches 
omkring. 

• Landstrænere og talenttræner deltager i ETBF-kurser, 
DIF-kurser, Bowl-U camp, samt opkvalificering i brug af 
teknologisk udstyr.  

Ansættelse af IT-
projektleder – B2: 

• Sikre udvikling og implementering i brugen af 
teknologisk udstyr. På nuværende tidspunkt Dartfish og 
Specto. 

Etisk kodeks for dansk 
konkurrenceidræt – 
B3: 

• Implementering af DIF/TDs Etiske kodeks for dansk 
konkurrenceidræt, samt værdisæt for eliteidræt i tæt 
samarbejde med talent- og elitecentre 

Projekt Q – B1: • Videreudvikling og fastholdelse af kvindelige talenter i 
alderen 18 – 25 ved blandt afholdelse af 
mesterskabslignende arrangementer, samt ekstra 
trænerfokus. 

 
 
5. Atlet indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter (7 atleter): Thomas Larsen, Carsten W. Hansen, Jesper Agerbo, Mik 

Stampe, Mai Ginge Jensen, Mika Glud Guldbæk, Cecilie Jeanette Mortensen Dam 
• Elite-atleter (2 atleter)  
• Bruttogruppeatleter (12 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 
 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
2.300.000 

• DBwF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 1.040.000  
• Team Danmarks andel udgør kr. 1.260.000  

o Det fælles elitebudget kr. 1.260.000 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DBwF bevilges i alt kr. 1.260.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 

Ingen kommentarer. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK SURF & RAFTING FORBUND (DSRF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Surf & Rafting Forbund indplaceres som Team Danmark Pulje Forbund i 
samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med 
udgangspunkt i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
 
2. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
2022 ESF European Championship Guld Top-4 
2022 ISA World Surfing Games Top-6 Top-8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

2023 ANOC Beach Games Top-6 Top-8 
2023 ISA World Surfing Games Top-4 Top-8 
2024 ESF European Championship Guld Top-2 
2024 2022 ISA World Surfing Games Top-3 Top-8 
2024 OL Paris Top-3 Top-8 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Udviklingen af 
Isabellas fysiske 
egenskaber og tekniske 
færdigheder 

Det overordnede formål er at optimere Isabellas fysiske egenskaber i 
et sammenspil med en række tekniske færdigheder, som på 
nuværende tidspunkt kun mestres af meget få atleter i verden.  
Optimering på backhand barrel riding, airlandings, forehand surfing 
ved blandt andet waterpool træning, træning på bølger i Tahiti, 
Hawaii og Indonesien, samarbejde med TD-eksperter indenfor test og 
fysisk træningsprogram, samt træning i jetski, trampolin og 
skateboard 

Udvikling af Isabellas 
mentale færdigheder 

Surfsporten sætter utrolig store krav til atletens mentale færdigheder 
og derfor er formålet at arbejde intensivt med Isabellas mentale 
egenskaber gennem forskellige øvelser og værktøjer i samarbejde 
med TD sportspsykolog, ernæringsfysiologer, teknisk træner, taktisk 
træner og lokale bølge eksperter 

Udvikling af 
strukturelle rammer, 
trivsel mv. gennem 
sportschef 

Formålet med denne indsats er af mere holistisk karakter. Vi ønsker 
som forbund at skabe de bedst tænkelige rammer omkring Isabella, 
hvor der ikke kun er fokus på Isabellas præstationer i vandet, men 
også hendes generelle trivsel og udvikling som menneske. 
Sportsmanager vil være den koordinerende person i forhold til 
diverse trænere, TD-eksperter mm. Sportsmanager vil desuden 
varetage indsats omkring dual-career, on-line uddannelser 

 



 

 
3. Atlet indplaceringer 
• Elite-atleter: Isabella Nichols. 

 
4. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
898.507 

• DSRF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 404.328  
• Team Danmarks andel udgør kr. 494.179 

o Det fælles elitebudget kr. 494.179 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
 
5. Indstilling 
Det indstilles at DSRF bevilges i alt kr. 494.179 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
6. Forbundets kommentarer 
Ingen kommentarer. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANMARKS MOTOR UNION (DMU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  KRISTIAN KJÆRGAARD  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Danmarks Motor Union indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt 
i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
Par VM - Speedway Top 3 Top 4 Bronze 
VM individuelt – 
Speedway 

Top 3 Top 5 7) Leon Madsen 

VM MX1 – 
Motocross Herre 

Top 5 Top 10 9) Thomas Kjer Olsen 

VM MX2 – 
Motocross Herre 

Top 3 Top 5 11) Mikkel Haarup 

VM hold – 
Motocross 

Top 8 Top 10 10. plads 

Eventuelle kommentarer:   
 
3. Seneste periodes støtte 
DMU modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 1.217.500: 

• Kr. 1.000.000 til elitebudgettet 
• Kr. 217.500 i ekstraordinær økonomisk støtte relateret til Covid-19 

 
DMU fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,13 årsværk.  
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Par VM – Speedway Top 1 Top 4 
VM individuelt – 
Speedway 

Top 3 Top 5 

VM MX1 – Motocross 
Herre 

Top 5 Top 8 

VM MX2 – Motocross 
Herre 

Top 5 Top 8 

VM hold – Motocross Top 8 Top 10 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

Speedway 2023 – 2024  Vinde SGP eller SON Top-3 SGP eller SON 
Motocross 2023 – 2024  Top-8 som nation Top-10 som nation 



 

 
 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 - Skabe de bedste 
træningsmiljøer i 
Danmark 

• Når atleter trives i deres miljø, er der også den største 
sandsynlighed for at de lykkes, rent sportsligt. Derfor 
kommer velfungerende atleter og træningsmiljøerne til at 
være prioriteret i endnu højere grad fremadrettet. 

• Både Speedway og Motocross er både individuelle og 
holdidrætter. Når vi deltager i VM for hold i begge grene, 
skal individualisterne arbejde sammen som hold/team og det 
er relevant at arbejde med at få styrket holdet og få 
defineret, hvilke roller, opgaver, ansvar, der er i et i team.  

B2 - Udvikle 
elitemiljøerne med 
fokus på helhedsplaner 
og levevilkår for atleter 

• Der er øget fokus på at sikre god trivsel i de løbende 
evalueringssamtaler med atleterne og ikke mindst ved 
statussamtalen ved årets afslutning. Som skabelon til disse 
samtaler anvendes det af TD udviklede samtalepapir til 
helhedsplaner. 

B4 - Forskning, videns 
udvikling og 
implementering af ny 
viden 

• I samarbejde med TDs eksperter at styrke vores viden 
omkring optimalt indtag af væske, næringsstoffer og kost i 
dagligdagen og i forbindelse med løbsarrangementer 
 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter (4 atleter): Motocross: Thomas Kjer Olsen og Speedway: Leon Madsen, 

Mikkel Michelsen og Anders Thomsen. 
• Elite-atleter (3 atleter):  Motocross: Mikkel Haarup og Bastian Bøgh Damm. Speedway: Mads 

Hansen  
• Bruttogruppeatleter (12 atleter) 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. evt. øvrig støtte for 2022 vil andrage 
kr. 2.618.000. 

• DMU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 1.618.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 1.000.000 

o Det fælles elitebudget kr. 1.000.000 
 

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DMU bevilges i alt kr. 1.000.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Ingen yderligere kommentarer. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK AUTMOBIL SPORTS UNION (DASU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at DASU indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team 
Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i 
støttekoncept 2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM Formel 
1 

Top 5 Top 10 Ingen kørere i Formel 1 i 2021 

VM 
Endurance 
GT og LMP 

Top 3 Top 5 Delvist opnået. 
Michael Christensen p.t. P4 GT 
Ingen kørere i LMP1 
(Hypercar) i 2021  

Formel 2 Top 3 Top 5 Ikke opnået 
Formel 3 Top 3 Top 5 Delvist opnået (P4) 
Eventuelle kommentarer: 
Christian Lundgaard har haft dårlig sæson i Formel 2, skifter til IndyCar 
Frederik Vesti P4 Formel 3 
Nicklas Nielsen vinder FIA Trophy WEC i klassen GT Am, og vandt klassen på Le Mans 

 
3. Seneste periodes støtte 
DASU modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 800.000: 

• Kr. 800.000 til elitebudgettet 
 
DASU fik bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Indy Car championship 1xTop 6 1xTop 12 
Endurance WEC - 
Hypercar 

1xTop 3 1xTop 5 

Endurance WEC – GT 
Pro 

1xTop 3 1xTop 5 

Formel 2 1xTop 3 1xTop 6 
Formel 3 1xTop 3 1xTop 6 
Indy Light 1xTop 3 1xTop 6 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 



 

Indycar Championship 
2023 

1xTop 3 1xTop 8 

Indycar Championships 
2024 

1xTop 3 1xTop 5 

Endurance WEC 
Hypercar 2023 

1xTop 3 1xTop 4 

Endurance WEC 
Hypercar 2024 

Samlet sejr 1xTop 3 

F2 2023 1xTop 3 1xTop 5 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 Forstærket 
udviklingsarbejde i 
DASU karting klubber 

Hensigten er at styrke træningsmiljøerne i klubberne, herunder 
uddannelse af klubtrænere, planlægge og implementere 
træningssamlinger, samarbejde klubberne i mellem og 
overordnet set etablere en ”rød tråd” mellem DASUs klubber og 
det overordnede talentarbejde. 

B2 Udvikle 
eliteidrætsmiljøer med 
fokus på helhedsplaner 
og levevilkår for atleter 

Udarbejdelse af helhedsplaner for særlige talenter. 
Helhedsplanerne udarbejdes i samarbejde med atleten, atletens 
nærmeste familie samt evt. personlig træner. Planen skal 
omfatte såvel sportslig udvikling, uddannelsesplan, behov for 
særlige ydelser m.v. 

B2 implementering af 
DASU mentorordning 

Forsætte implementeringen af DASU’s egen mentorordning 

B3 Udvikle og 
forstærke kvaliteten i 
talentmiljøerne 

Input fra stjerne og rollemodeller. Fra 2022 forpligter 
indplacerede aktive ved Team Danmark sig til regelmæssigt at 
aflægge besøg ved klubaftener, træningssamlinger og lokale løb. 

B6. Erhvervsnetværket 
”Racing for Denmark” 

Der udarbejdes efterfølger til eksisterende erhvervsklub ”Racing 
for Denmark (RfD)” under arbejdstitlen ”RfD 2.0”. I 
modsætning til RfD skal denne være bredt funderet og fungere 
som platform for præsentation af DASUs aktiviteter, primært 
indenfor elite og talentudvikling. På denne måde vil ”RfD 2.0” 
fungere som katalysator for samarbejder mellem aktive og 
nuværende/potentielle samarbejdspartnere. 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasse-atleter (4 atleter): Micael Christensen, Cristian Lundgaard, 

Marco Sørensen og Nicki Thiim 
• Team Danmark Elite-atleter (10 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (12 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
1.660.000. 

• DASU’s andel til elitebudgettet udgør kr. 860.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 800.000 

o Det fælles elitebudget: kr. 800.000 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DASU bevilges i alt kr. 800.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 



 

8. Forbundets kommentarer 
DASU har ingen bemærkninger til indstillingen.  



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANMARKS BRYDEFORBUND (DB) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Danmarks Brydeforbund indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt 
i støttekoncept 2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM  Medalje Medaljekamp (Top 5) Rajbek Nr. 5 (Medaljekamp) 

Turpal Nr. 5 (Medaljekamp) 
Fredrik Nr. 7 (Kvartfinale) 

OL Medaljekamp Top 8 Fredrik Nr. 14 
VM Medalje Top 8 Turpal Nr. 5 (Medaljekamp) 

Oliver Nr. 11 
Mathias Nr. 17 

Eventuelle kommentarer: 
Rajbek Bisultanov blev skulderopereret i august 2021, og deltog derfor ikke til VM. 
Fredrik Bjerrehuus indstillede karrieren efter OL, og var derfor heller ikke en del af VM-
holdet. 

 
3. Seneste periodes støtte 
DB modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 780.000: 

• Kr. 600.000 til elitebudgettet 
• Kr. 180.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 180.000: Direkte individuel støtte 
 
DB fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,12 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM 1 Medaljekamp (top 5) 1 x top 8 
VM 1 Medalje 2 x top 8 
   
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
EM 2023 1 Medalje 1 x top 8 
VM 2023 1 Medalje 1 x Medaljekamp (top 5 = 

OL-kvalifikation) 
EM 2024 1 Medalje 1 x Top 8 
OL 2024 1 Medalje 1 x Top 8 
   
Kommentarer: 



 

Opfyldelse alene af acceptable resultatmål kan ikke stå alene, men vil altid indgå i en 
helhedsvurdering.  

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Sportslige 
udviklingsområder - som 
understøtter 
resultatmålene på kort og 
lang sigt 

• Optimere på vores internationale miljø i NKC, som tilbyder 
brydere, med ambitioner om at opnår internationalt 
topniveau, de rette rammer, faciliteter og vilkår. Dette bl.a. 
ved fortsat at arbejde med, udvikle og optimere på følgende 
områder:  

• Udbygge samarbejdet med 6-8 udenlandske landshold, 
hvorved vi sikrer at vore brydere får sparring på 
verdensklasseniveau. 

• Optimering af følgende i samarbejde med Team Danmark: 
Brydespecifik styrke/fysik, skadesforebyggelse og 
behandling, vægtregulering og kostprogrammer. 

B.2 - Udvikle 
eliteidrætsmiljøerne med 
fokus på helhedsplaner og 
levevilkår for atleter 

• Fortsætte arbejdet med helhedssamtaler med atleterne. 
• Fortsætte arbejdet med mentorordning. Guide og vejlede 

mentorerne ift. eliteidrættens dynamik. Der skal sættes 
endnu større fokus på trivsel. 

B.3 - Udvikle og 
forstærke kvaliteten i 
talentmiljøerne 

• Bibeholde det sportslige setup (ansatte). 
• Optimere vores nuværende setup ved at kunne investere i 

hele NKC-gruppen (flere træningslejre og bedre sparring i 
det daglige). 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Team Danmark Verdensklasse-atleter (2 atleter): Turpal Bisultanov, Rajbek Bisultanov.  
• Team Danmark Elite-atleter (2 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (4 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 1.500.000. 

• DB’s andel til elitebudgettet udgør kr. 700.000. 
• Team Danmarks andel udgør kr. 800.000. 

o Det fælles elitebudget: kr. 800.000 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DB bevilges i alt kr. 800.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
DB har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
DB takker for et godt samarbejde omkring masterplanen. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  BORDTENNIS DANMARK (BTDK) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Bordtennis Danmark indplaceres som Team Danmark Pulje Forbund i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt 
i støttekoncept 2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL Top 8 Top 16 Top 32 
EM single 1 medalje Top 8 Top 64 
EM double 1 medalje 1 medalje Groth fik ikke muligheden for at 

spille sammen med Franziska. 
VM Top 8 Top 16 23.-29. nov. 2021 
EM hold Top 4 Top 12 Bronze 
Turneringsrække (4 GS 
og 3 WS) 

Top 4 Top 8 Ej afholdt. 

Renset OL rangliste 
frem til OL (max. 2 
atleter pr. land) 

Top 16  Grundet corona-situationen og 
aflysninger af turneringer blev 
det aldrig en reel mulighed. 

 
3. Seneste periodes støtte 
BTDK modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 779.000: 

• Kr. 510.000 til elitebudgettet 
• Kr. 204.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 204.000: Midlertidig opnormering af landstræner + ass. landstræner 
• Kr. 65.000 (Øvrig støtte): 

o Kr. 65.000: Tilskud til halleje af bordtennishal i Idrættens Hus 
 
BTDK fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,23 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM Individuelt (single) 1 Medalje 1 Top 8 
EM Individuelt (double) 1 Medalje 1 Top 8 
VM Hold 1 Top 8 1 Top 16 
VM + Grand Smash series (4 turneringer) 
(single + double) 

1 Medalje 1 Top 8 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
2023: EM Individuelt (single) 1 Medalje 1 Top 8 
2023: EM Individuelt (double) 1 Medalje 1 Top 8 



 

2023: VM + Grand Smash series (4 
turneringer) (single + double) 

1 Medalje 1 Top 8 

2024: VM + Grand Smash series (4 
turneringer) (single + double) 

1 Medalje 1 Top 8 

2024: OL Individuelt 1 Top 8 1 Top 8 
2024: OL Hold 1 Top 8 1 Top 8 
Kommentarer: 
Opfyldelse alene af acceptable resultatmål kan ikke stå alene, men vil altid indgå i en 
helhedsvurdering.  
Opfyldelse alene af målsætningerne for double kan ikke stå alene, men vil indgå i en 
helhedsvurdering.  

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.2 - Fysisk udvikling af 
Jonathan Groth via 
biomekanisk indsats 

• Forbedre Jonathans spillemæssige niveau ved at arbejde 
målrettet med hans fysik samt biomekaniske forhold i 
relation til optimering af hans bevægelse ved bordet. 

• I samarbejde med Team Danmarks eksperter beskrives og 
planlægges indsatsen.  

B.3 - Optimering af 
elitecenter Brøndby 

• Forbedre og udvide rammerne i træningshallen.  
• Træningsfaciliteterne i træningscenter Brøndby er gode, 

men de kan blive bedre. Via en centrecourt, videoudstyr og 
en række borde mere vil vi kunne forbedre den 
internationale topsparring til gavn for landsholdet.  

B.4 - Helhedsplaner • Komme yderligere i dialog med spillerne tilknyttet 
landsholdscentret i Brøndby omkring øvrige ting vedrørende 
deres karriere: Uddannelse, familie, arbejde m.m. 

• I samarbejde med og ud fra Team Danmarks 
helhedsplanskoncept arbejdes der videre med 
helhedsplanerne. 

• Der afsættes tid til samtaler med hver enkelt spiller i løbet af 
de første 6 måneder samt evt. opfølgning med spillerne i 
slutningen af året. 

B.5 - Implementering af 
videoanalyse 

• At få implementeret videoanalyse som et reelt værktøj i 
træning og ved udvalgte turneringer til 
herrelandsholdsspillerne. Vores behov næste år kan dækkes 
på forholdsvist få antal arbejdsdage, og videoanalytikeren 
vil samtidig arbejde med 2-3 bordtennislandsholdsspillere 
fra Parasport Danmark. År 1 skal handle om at sætte 
analytikeren ind i spillet samt få opbygget en database over 
de spillere, herre- og paralandsholdet står til at møde. 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasse-atleter (ingen).  
• Team Danmark Elite-atleter (4 atleter): Jonathan Groth, Anders Lind, Tobias Kamph 

Rasmussen, Thor Bergstrøm Christensen   
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (4 atleter). 

 
 
 

6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 1.305.000. 



 

• BTDK’s andel til elitebudgettet udgør kr. 740.000. 
• Team Danmarks andel udgør kr. 565.000: 

o Det fælles elitebudget: kr. 500.000. 
o Øvrig støtte: 

 Kr. 65.000: Tilskud til halleje af bordtennishal i Idrættens Hus 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at BTDK bevilges i alt kr. 500.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Forbundet har ingen yderligere kommentarer til indstillingen. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  TRIATLON DANMARK (TRI) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at TRI indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i 
perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2021-
2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL Top 8 Top 12 Ingen DK deltagelse ved OL 
EM OL Tri 
(individuel) 

Top 3 Top 8 Ikke opfyldt. Blev grundet 
corona ændringer ikke 
prioriteret.  

EM OL Tri 
(mix relay) 

Top 3 Top 8 Aflyst 

VM Lang Top 3 2 x top 8 Nr. 1 Kristian Høgenhaug 
Nr. 3 Michelle Vesterby 

IM Hawaii 1 x top 8 1 x top 8 Udsat til maj 2022 – 2 damer 
og 3 herrer kvalificerede 

VM serie 
OL Tri 

1 x top 6 inden 
finale + 1 x top 6 
finale 

2 x top 8 I en 
enkelt afdeling 

Alberte deltaget to WC : 7 
plads og en 1. plads. WTCS 
hamburg sep: Emil10 - Alberte 
14  

VM OL tri 
mix relay 

Top 8 Top 10 Aflyst – Covid 19 

Eventuelle kommentarer: 
Ved IM 70.3 World Championships (finalestævne) placerede danske atleter sig som nr. 3, 
4 og 8 i herrernes løb. 70.3 er vurderet til at ligge indenfor disciplinanalysen i forhold til 
konkurrencetæthed og konkurrence niveau.  

 
3. Seneste periodes støtte 
TRI modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 775.168: 

• Kr. 691.168 til elitebudgettet 
• Kr. 84.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 84.000 til direkte individuel støtte  
 
TRI fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,04 årsværk.  

 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
OL Tri individuelt 
Placering i den samlede 

1xtop8 
 
 

1x top 10 
 



 

WTCS serie - ukendt 
antal afdelinger 

 

EM OL Tri individuelt 1xtop6 1xtop10 
EM OL tri – mix relay 1xTop 5 1xTop 8 
VM OL tri – mix relay 1xTop 6 1xTop 10 
IM 70.3 World 
Championships 
(finalestævne) 

1xTop 3 2 x top 8 

IM Hawaii – maj 1xTop 5 1xTop 10 
IM Hawaii - oktober 1xTop 5 1xTop 10 
World Triathlon lang 
distance VM 

1xtop3 1xtop5 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

Olympisk Triatlon 
individuelt eller mixed 
relay 2024 

1xTop 6 1xTop 8 

2022-2024 IM Hawaii 1 x Top 3 1 x Top 5 
2022-2024 70.3 World 
Championships 

1 x Top 1 1 x Top 3 

2022 -2023 VM Mixed 
relay OL tri  

1xTop 6 1xTop 10 

World Triathlon lang 
distance VM 2022-2023 

1xtop1 2xtop3 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 kulturudvikling Udvikle bruttogruppen som et Team med fælles mål og ambition 

Udvikle atleternes mentale færdigheder i konkurrence med særlig fokus på 
ACT. 

B1 Udvikling af 
kompetencer og kultur 
indenfor 
sportsernæring 

Vidensniveauet og tilgangen til kost og ernæring er stærkt varierende blandt 
atleterne, og vi ønsker derfor at øge atleternes kompetencer og forståelse for 
vægt, kost og energiindtagets betydning for træningsudbytte og performance. 
Indsatsen tager udgangspunkt i miljøet omkring mixed-relay bruttogruppen, 
hvor projektet skal underbygge en sund kultur omkring energi, vægt og 
performance. 

B3 Udvikle og 
forstærke kvaliteten i 
talentarbejdet 

TRI har ansat ny talentansvarlig, som skal hjælpe TRI med at motivere flest 
mulige unge til at forfølge drømmen.  

B4 Optimering af 
udstyr 

Implementering af nuværende og kommende viden om 
aerodynamik og anden teknologi i olympisk triatlon 

B4 Anvendelse af 
varme-/højde 
(naturlig/kunstig) i 
forbindelse med 
træning og 
akklimatisering 

Forsøge at etablere et samarbejde med Norge (eller andre) om 
erfarings- og vidensdeling indenfor anvendelse af varme og 
højde i træning og konkurrence. 
- Give vores bedste atleter mulighed for at anvende nyeste 
viden/teknologi om højde og varme i forbindelse med daglig 
træning. Implementeres i samarbejde med Team Danmarks 
sportsfysiologer. 

 
 
 
5. Atlet indplaceringer 



 

• Team Danmark Verdensklasse-atleter (4 atleter): Daniel Bækkegård, Kristian Høgenhaug, 
Magnus Ditlev og Miki Taagholt 

• Team Danmark Elite-atleter (9 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (4 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
1.575.548: 

• TRI’s andel til elitebudgettet udgør kr. 875.548 
• Team Danmarks andel udgør kr. 700.000 

o Det fælles elitebudget: kr. 700.000 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at TRI bevilges i alt kr. 700.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Forbundet har ikke yderligere kommentarer til indstillingen.  



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK KARATE FORBUND (DKARF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Karate Forbund indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med 
Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i 
støttekoncept 2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM  1 medalje Medaljekamp (Top 5) Bronze - Katrine Pedersen -68 kg. 
OL 1 medalje Top 8 Kvalificerede ikke. 
VM 1 medalje Top 8 1 kvartfinale (top 8) til Christian 

Godthjælp i +84 kg mænd 
1 top 9 (gennem opsamling) til 
Mads Viberg i -75 kg mænd. 

 
3. Seneste periodes støtte 
DKarF modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 516.000: 

• Kr. 240.000 til elitebudgettet 
• Kr. 276.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 132.000: Direkte individuel støtte 
o Kr. 144.000: Midlertidig ansættelse af landstræner 

 
DKarF fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,15 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM 1 medalje 1 Top 5 
   
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
VM 2023 1 medalje 1 Top 5 
EM 2023 1 medalje 1 Top 5 
EM 2024 1 medalje 1 Top 5 
   
Kommentarer: 
Opfyldelse alene af acceptable resultatmål kan ikke stå alene, men vil altid indgå i en 
helhedsvurdering.  

 
  



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.1 - Sportslige 
udviklingsområder 

• Faglig sparring: Udvikling af elitetrænerteamet med henblik 
på at kvalificere fagligt indhold til precamps og 
elitekraftcentre. 

• Precamps og samlinger: Vi ønsker et kompetenceløft af 
vores elitekæmpere igennem en målrettet indsats på disse 
samlinger. 

B.2 - Forstærke 
eliteidrætsmiljøerne 

• Udvikle eliteidrætsmiljøerne med fokus på helhedsplaner og 
levevilkår for atleter: Vi ser og møder mennesket i atleten. 
Dette er overskriften på vejen til en større helhed for både 
atlet, trænere og sportschef. I hverdagen arbejdes der på en 
sammenhæng/rød tråd igennem gode relationer imellem 
atleter, trænere og Team Danmarks eksperthjælp (Atleten i 
centrum). 

• Sportschefens rolle: Sportschefen har en væsentlig rolle i 
forbindelse med vejledning og støtte til både atleter og 
forbundets trænerstab. Der ønskes samtaler, sparring evt. 
supervision, som kan være understøttende for denne 
funktion. 

• Kost og ernæring: Der sættes fokus på at øge vidensniveauet 
omkring kost og ernæring (herunder spiseforstyrrelser) hos 
atleter og trænere. 

B.3 - Understøtte 
talentmiljøer 

• Udvikle og forstærke kvaliteten i talentmiljøerne herunder 
implementering af ATK på vores talentcentre. 

• Værdiarbejde på talentcentre. Ved trænermøder og 
talentcenter-samlinger italesættes og synliggøres forbundets 
værdier. Dette gøres for at omsætte værdierne til visuelle 
handlinger. 

 
5. Atlet indplaceringer 

• Team Danmark Verdensklasseatleter: Ingen 
• Team Danmark Eliteatleter: 7 atleter 
• Team Danmark Bruttogruppeatleter: 5 atleter  

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 755.000. 

• DKarF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 515.000. 
• Team Danmarks andel udgør kr. 240.000. 

o Det fælles elitebudget: kr. 240.000. 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DKarF bevilges i alt kr. 240.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
DKarF har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen. 
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK HÅNDBOLD FORBUND (DHF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  LARS BALLE CHRISTENSEN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Håndbold Forbund indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet 
med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt 
i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt Resultat/placering: 
OL – Herre A Top 4 Top 8 Sølvmedalje 
VM – Dame A Top 4 Top 8  
VM – Herre A Top 4 Top 8 Guld 
EM – Dame 
U19 

Deltagelse Deltagelse Nr. 6 

VM – Herre 
U21 

Deltagelse Deltagelse Nr. 5 

Eventuelle kommentarer: 
VM – Dame A afholdes i december i Spanien 

 
3. Seneste periodes støtte 
DHF modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 12.084.000: 

• Kr. 12.000.000 til elitebudgettet 
• Kr. 84.000 fra Salling Fondene donationen til ansættelse af ekstern præstations analytiker 

 
DHF fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 1,32 årsværk.  
 
 

4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM – Herre A Top 4 Top 8 
EM – Dame A Top 4 Top 8 
EM – Herre U20 Deltagelse Deltagelse 
VM – Dame U20 Deltagelse Deltagelse 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 – Udviklingstrupper Efter det strategiske skifte med at satse mere på færre spillere, 

når vi kommer i den alder, er den store opbakning omkring de 
kommende profiler vigtigt. Både på dame og herresiden har vi 
set en god effekt af denne indsats. Vi sikrer ikke bare, at der er 
landsholdsspillere klar, men at de bedste har de bedste 



 

muligheder for at udvikle sig til unikke spillere, der kan vinde 
medaljer til Danmark. 

B2 – Elitevejledning 4Player samarbejdet, iværksat af spillere, klubber og DHF i 
fællesskab giver en unik mulighed for sammen at sikre bedre 
opbakning til spillerne under og efter deres karriere i forhold til 
uddannelse, job og trivsel generelt. Arbejdet igangsættes 1/1-22 
og skal tilpasses i en håndboldkontekst, så såvel målsætning og 
de forskellige interessenter føler det giver god mening. 

B3 – Talentudvikling I forhold til ambitionerne om at have verdens bedste 
talentudvikling indenfor håndbolden, samt det strategiske afsæt i 
talentudviklingen sker i en flerstrenget model (de forskellige 
strenge = klubber, akademier, elitekommuner, DHF osv. – 
fremfor en streng = DHF laver eget akademi som fx FRA/HUN) 
arbejdes der med flere områder – bl.a. 
• Færdiggørelse af fælles talentstrategi for Dansk Håndbold  
• Optimering af talentstruktur – specielt med fokus på at få 

talentarbejdet centralt styret og samtidigt få opkvalificeret 
nærmiljøer frem for at udtage få til fælles træning. 

• Muligt licenssystem i Dansk håndbold 
• Eventuel opdatering af ATK, hvis dette giver mening og 

andre redskaber ikke er mere relevant 
B4 – Skadesforebyggelse 
– kost og performance 

• Fortsætte samarbejde med SDU, TD og KM om Happy 
Handball og sikre implementering af viden og erfaringer i 
DHF-systemet. 

• Skabe større bevidsthed om performance, restitution og kost 
ifm. A-slutrunder 

• Implementering af viden der er opnået gennem arbejdet 
omkring biomekaniske skud- og afsætsanalyse såvel i talent- 
som uddannelsessystemet i DHF. 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasseatleter: 56 atleter 
• Team Danmark Eliteatleter: 20 atleter 
• Team Danmark Bruttogruppeatleter: 112 atleter  

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 34.304.819. 

• DHF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 22.304.819 
• Team Danmarks andel udgør kr. 12.000.000: 

o Det fælles elitebudget kr. 12.000.000. 
 

Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DHF bevilges i alt kr. 12.000.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Dansk Håndbold Forbund takker for et godt og givtigt samarbejde i 2021.  
 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  BADMINTON DANMARK (BD) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  JAKOB OVESEN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Badminton Danmark indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med 
Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i 
støttekoncept 2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
EM -  Blandet hold Guld Guld Guld 
EM  - individuelt 12 medaljepoint 10 medaljepoint 11 medaljepoint 
VM  - Blandet hold Top 8 Nr. 2 i puljen Top 8 
VM hold – Herre Medalje Top 8 Medalje (Bronze) 
VM hold - Damer Top 8 Bedste ikke-asiatiske 

nation 
Top 8 

VM - Individuelt 1 medaljepoint To top 8 12.-19. dec. 2021 
OL - individuelt 1 medaljepoint To top 8 Guld – 3 medaljepoint. 

To top-8 placeringer. 
 

3. Seneste periodes støtte 
BD modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 8.250.000: 

• Kr. 7.400.000 til elitebudgettet 
• Kr. 90.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 90.000: Tilskud til ekstern fysioterapeut 
• Kr. 760.000 (Øvrig støtte): 

o Kr. 680.000: Halleje i Brøndby og Aarhus 
o Kr. 80.000: Madordning Brøndby 

 
BD fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 1,35 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM hold - Herre Guld Guld 
EM hold - Damer Guld Medalje 
EM - Individuelt 12 medaljepoint 10 medaljepoint 
VM hold - Herre Medalje Top 8 
VM hold - Damer Top 8 Bedste ikke-asiatisk nation 
VM - Individuelt 2 medaljepoint 1 medaljepoint og én top-8 
   
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 
VM 2023 - Individuelt 2 medaljepoint 1 medaljepoint og én top-8 
OL 2024 Medalje To top 8 



 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B.2 - 
Kompetenceudvikling af 
elitetrænere 

• Danmark er begunstiget med fem meget dygtige 
landstrænere pt., men der er behov for at påbegynde 
uddannelsen af fremtidige potentielle landstrænere således, 
at Danmark altid har mulighed for at rekruttere dygtige 
trænere til NETC. Derfor opstartes Elitetræneruddannelsen i 
januar 2022. Uddannelsen er to-årig og afsluttes ultimo 
2023. 

B.3 - Udvikle og 
forstærke kvaliteten i 
talentmiljøerne 

• Opdatere viden om talentudvikling samt optimere 
tilgængelighed og brug af denne viden. BD´s BATK 
materiale er 13 år gammelt og trænger til en opdatering, 
således den seneste viden om talentudvikling bliver 
tilgængelig for talenttrænere i klubber og forbund. 
Endvidere skal materialet digitaliseres på elektroniske 
platforme (frem for fysisk bog), for at optimere læringen for 
brugeren, og for løbende at kunne opdatere materialet. 

B.3 - Implementering af 
sportspsykologi på BD´s 
talentcentre 

• Opkvalificere spillere (og trænere) på det 
sportspsykologiske fagområde. Give spillerne redskaber til 
at håndtere tilværelsen som talent og understøtte deres 
sportslige udvikling 

• Implementering af sportspsykologi på BD talentcentre via 1) 
Uddannelse af talentcentertræner i "Talentrejsen 1+2" og 2) 
Opstart af uddannelsesforløb for spillere på talentcentre 
(Talentrejsen 1+2). 

B.4 - Statistisk analyse 
vha. tracking teknologi og 
AI 

• I fortsat samarbejde med DTU ønsker vi at udvikle en 
automatiseret statistisk analyse baseret på tracking teknologi 
og AI. Det vil frigøre manpower og økonomi og gøre den 
statistiske analyse meget hurtigere, hvilket vil betyde at vi 
vil kunne begynde at indsamle "big data" og screene for 
ukendte taktiske mønstre i badmintonspillet på et stort antal 
kampe. 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasse-atleter (4 atleter): Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Anders 

Skaarup Rasmussen, Kim Astrup Sørensen. 
• Team Danmark Elite-atleter (20 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (40 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. eventuel øvrig støtte for 2022 vil 
andrage kr. 13.177.050. 

• BD’s andel til elitebudgettet udgør kr. 5.017.050. 
• Team Danmarks andel udgør kr. 8.160.000: 

o Det fælles elitebudget: kr. 7.400.000. 
o Øvrig støtte: 

 Kr. 680.000: Halleje i Brøndby og Aarhus 
 Kr. 80.000: Madordning Brøndby 

 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 



 

Det indstilles at BD bevilges i alt kr. 7.400.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
Forbundet har ingen yderligere kommentarer til indstillingen. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANMARKS ISHOCKEY UNION (DIU) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  MAGNUS WONSYLD 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles, at Danmarks Ishockey Union indplaceres som ’Team Danmark Forbund’ i 
samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med 
udgangspunkt i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  
 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
VM - Herrer Top-8 12. plads 12. plads 
VM - Kvinder Top-8 Top-8 10. plads 
OL-kval herrer Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation 
OL-kval kvinder Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation 

 
3. Seneste periodes støtte 
DIU modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 5.810.000: 

• Kr. 5.190.000 til elitebudgettet 
• Kr. 620.000 fra Særbevillingen (KUM, Salling, Kirkbi) til sportslige forberedelser af 

kvindelandsholdets OL-forberedelser 
 
DIU fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,58 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

 
 
 
 
 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
OL - herrer Top-8 Top-10 
OL - kvinder Top-8 Top-9 
VM - herrer Top-8 9-13. plads 
VM - kvinder Top-8 Top-8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

VM – herrer (hvert år) Top-8  
VM - kvinder Fast deltagelse i top-division (top-8)  
OL-kval (OL 2026) Kvalifikation (kvinder og mænd)  
OL 2022 Top 8  

De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 



 

 
5. Atletindplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasseatleter: Ingen 
• Team Danmark Eliteatleter: 75 atleter (herre- og kvinde-senior) 
• Team Danmark Bruttogruppeatleter: 75 atleter (U-20 herrer og U-25 herrer og kvinder) 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
13.225.000: 

• DIUs’s andel til elitebudgettet udgør kr. 8.025.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 5.200.000: 

o Det fælles elitebudget kr. 5.200.000 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles, at DIU bevilges i alt kr. 5.200.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 
DIU har skriftligt tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til indstillingen. 

 

Fokus på fysisk 
træning og 
skadesforebyggelse på 
kvindelandsholdet 

DIUs egne ressourcepersoner på området skal i samarbejde med TDs 
fageksperter styrke landsholdsspillernes fysik og reducere antallet af 
skader gennem bl.a. test og differentieret træning. 

Videofeedback som 
redskab i udvikling af 
spillere på 
internationalt niveau 

U-20, U-25 og seniorlandsholdene skal med afsæt i deres position på 
banen undervises i, hvordan de kan udvikle deres præstationer i 
positionen. Aktiviteten gennemføres af trænerteamet og med sparring 
fra TD. 

Kompetenceudvikling 
af trænere, ledere og 
spillere 

Der igangsættes målrettede individuelle kompetenceudviklingsforløb 
af DIUs udviklingschef og senior-herrelandstræner, så de i endnu 
højere grad kan give kvalificeret sparring til forbundets øvrige talent- 
og elitetrænere.   
Træneruddannelsesmoduler vil være en del af aktivitetsplanen for U-
25-landsholdet. 

Tilknytning af ’skills’-
trænere på samtlige 
landshold 

Ansættelse af eksperter inden for tekniske og taktiske elementer, som 
skal sikre udvikling af ’skills’ (individuelle færdigheder) på U-
landshold. Bl.a. vil der blive afviklet særlige ’skills’-samlinger. 

Øget fokus på 
aldersgruppen 13-16 år 

Der vil blive afviklet flere forbundsaktiviteter for denne målgruppe og 
der vil være fokus på et styrket samarbejde med TDs elitekommuner 
og kraftcentre om målgruppen. 

Spiller-evaluering på 
landshold 

Der skal udvikles et evalueringsredskab, som skal sikre, at spillerne 
bliver inddraget i forbindelse med indhold, trivsel m.v. i forbindelse 
med landsholdsaktiviteter. 

Styrke transitionen og 
den røde tråd mellem 
landsholdene 

DIU vil ansætte en træner, som skal sikre ’den røde tråd ’ på tværs af 
ungdoms- og seniorlandsholde og bl.a. understøtte transitionen 
mellem landsholdene 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK SEJL UNION (SEJL) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Sejl indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark i 
perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 2021-
2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  
 

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
49 EM Top 5 Top 10 Ikke opfyldt. 23. Daniel og 

Sebastian 
49fx EM Medalje  Top 10 Acceptabelt: 5. Andrea og 

Johanne Schmidt 
Laser 
Radial EM 

Medalje Top 5 Ikke opfyldt: 10. Anna Munch 
(uden Rindom) 

Nacra 17 
EM 

Medalje Top 8 Acceptabelt: nr. 8 Natacha og 
Mathias 

RS:X EM Top 8 Top 15 Acceptabelt: nr. 8 Lærke Buhl 
RS:X VM Top 10 Top 15 Opfyldt: nr. 9 Lærke buhl 
49fx OL Medalje Top 8 Acceptabelt: nr. 8 Ida og Marie 
49 OL Top 5 Top 10 Opfyldt: 5. plads Jonas og 

Jakob 
Nacra 17 
OL 

Medalje  Top 8 Acceptabelt: 4. plads Lin og 
CP 

RS:X W OL Top 8 Top 15 Opfyldt: 7. plads Lærke 
Laser R OL Medalje  Top 5 Opfyldt: Medalje: Rindom 
EM helhed 1 medalje + 2 top 8 1 medalje + 1 top 8 Ikke opfyldt. 3 x top 8.  
VM helhed 1 top 8 1 top 10 + 1 top 8 Endnu ikke afholdt 
OL helhed 2 medaljer  1 medalje + 1 top 8  Acceptabelt: 1 medalje + 4 x 

top 8 
 

3. Seneste periodes støtte 
Sejl modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 10.598.999: 

• Kr. 8.299.999 til elitebudgettet 
• Kr. 2.194.000 (Salling, Kirkbi, KUM):  

o Kr. 924.000: Direkte individuel støtte  
o Kr. 500.000: Assisterende træner 49’er og Radial  
o Kr. 770.000: Indkøb af ny udstyr  

• Kr. 105.000 Øvrig støtte: 
o Kr. 40.000: Madordning 
o Kr. 65.000: Aarhus Sejlsportscenter 

 
Sejl fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 1,2 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 



 

 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
EM Laser Radial 1x 3 1x8 
VM Laser Radial 1x3 1x8 
EM 49FX 1x5 1x10 
VM 49FX Deltager ikke Deltager ikke 
EM 49 1x5 1x10 
VM 49 1x8 1x10 
EM Nacra 17 1x 10 1x12 
VM Nacra 17 1x 12 1x16 
EM IQ Foil Women 1x 10 1x15 
VM IQ Foil Women 1x 12 1x16 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

VM 2023 Laser Radial 1x3 1x8 (OL kval) 
VM 2023 49FX 1x5 1x10 (OL kval) 
VM 2023 49 1x5 1x10 (OL kval) 
VM 2023 Nacra 17 1x8 1x10 (OL kval) 
VM 2023 IQ Foil 
Women 

1x8 1x13 (OL kval) 

VM 2024 Laser Radial 1x3 1x8 
VM 2024 49FX 1x3 1x8 
VM 2024 49 1x3 1x12 
VM 2024 Nacra 17 1x5 1x8 
VM 2024 IQ Foil 
Women 

1x3 1x8 

OL 24 Laser radial 1x3 1x8 
OL 24 49fx 1x3 1x8 
OL 24 49 1x3 1x8 
OL 24 Nacra 17 1x5 1x8 
OL 24 IQ women 1x3 1x8 

 
De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
B1: Stabile mentale 
præstationer - hvordan 
undgår vi, at atleter har 
mentale drop-outs? 

Målet er, at vores atleter kan præstere under selv det hårdeste 
mentale pres som en konkurrencesituation kan medføre. 
Udfordringen i sejlsport er særegen ved at konkurrenceperioder 
ofte er meget lange og dermed både udtrættende og stressfuld 

B1: Dyb kulturel 
forankring af 
sportspsykologi som et 
indsatsområde i vores 
dagligdag 

Målet er at vi i vores daglige arbejde på elitecentrene imellem 
sejlere og trænere, i vores samarbejde med specialister, på vores 
hold, på vores rejser til international træning og konkurrence, 
altid har en godt forankret kultur og indsats omkring det 
sportspsykologiske arbejde. Vi ønsker en regelmæssig 
tilstedeværelse af en sportspsykolog på vore to elitecentre. 

B2: Sejlsportens 
fysiske ramme i Øst 

Der har i mange år været talt om en renovering og opgradering 
af faciliteterne i Hellerup. Det er vores ønske at få konkluderet 
på denne dialog og proces, samt at få beskrevet og vedtaget den 
bedst mulige fremtid for centerets faciliteter i Hellerup, 
inklusive deadlines for arbejde eller en eventuel flytning af 
elitecenteret. 



 

B3. Udvikle og 
forstærke kvaliteten i 
talentmiljøerne 
 

Med nye kompetencepersoner på sejlsportens Elite- og 
talentcentre og med coronaens forsvinden, så har DS indledt en 
proces med fornyelse og stærkere strukturering af 
sejleruddannelsen. Vi inddeler sejleruddannelse i fire trin og 
niveauer hvor det olympiske sejlerlandshold er højeste niveau 
og klubberne (sportsklubber) er indstignings niveau*). 
Sejleruddannelsen udarbejdes jfr ATK principper.  
Elitecentrene bliver i fremtiden en endnu mere vigtig del af den 
nye sejleruddannelse, idet ressourcerne her skal anvendes til at 
gøre læringskurverne stejlere for de bedste unge sejlere i 
Danmark 
Sejleruddannelsen bliver færdigudarbejdet senest i løbet af 
forårsmånederne 2022 og den skal implementeres og træde i 
funktion allerede i løbet af efterår 2022. 
Vi ønsker at sejle uddannelsen skal være en permanent model 
som skal fungere fast i en årrække. 

B4. Metrologisk-
strategisk analyse af 
sejladsforhold i Den 
Haag og Marseille 

Meteorologisk analyse af- og support til Den Haag & Marseille 
som de to vigtigste sejladsområder i den kommende olympiade. 
Den Haag er som VM lokation i 2023 den vigtige site i forhold 
til OL kvalifikation af alle olympiske klasser. Marseille er OL 
site i 2024. Af disse årsager og da begge sites er relativt ukendte 
som konkurrenceområder, så vil vi gerne forsøge at tilegne os 
nogle strategiske fordele ved tidligt at påbegynde et arbejde med 
at kunne analysere og forstå de to lokationer. 

B4 Opsamling af data 
til strategisk analyse af 
sejladsområder 

Vi kan måle og opsamle vinddata kontinuerligt via WindBot. Vi 
kan tracke joller via GPS fracking systemer. Og vi kan 
identificere lokationer på et digitalt søkort præcist via samme 
teknologi. Er vi derfor i stand til at samkøre disse data på en 
enkel og hurtig måde, så kan vi hurtigt indsamle data på de 
hurtigste spor i et givent sejladsområde på en given dag, under 
givne sejladsforhold. 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasse-atleter (5 atleter): Anne-Marie Rindom, Lærke Buhl-Hansen, 

Anne-Julie Foght Schütt, Iben Nielsby Christensen og Jakob Precht Jensen 
• Team Danmark Elite-atleter (14 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (18 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
13.156.000: 

• Sejl’s andel til elitebudgettet udgør kr. 4.752.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 8.404.000 

o Det fælles elitebudget: kr.8.298.000 
o Øvrig støtte: Kr.: 66.000 sejlsportscentret Aarhus 

 Kr.: 40.000 madordning atleter 
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at Sejl bevilges i alt kr. 8.298.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
8. Forbundets kommentarer 



 

Forbundet takker for et godt og konstruktivt samarbejde omkring ansøgningsprocessen og har ikke 
yderligere kommentarer til indstillingen. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK ATLETIK FORBUND (DAF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  GREGERS LEHRMANN BRUUN  
 
 
1. Indledning 
Det indstilles, at DAF indplaceres som Team Danmark Forbund i samarbejdet med Team Danmark 
i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med udgangspunkt i støttekoncept 
2021-2024.  
 
2. Evaluering af mål for støtteperioden 2021.  

 
Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: Resultat/placering: 
OL 2021 1 top 5 1 top 8 Nr. 9 (4x100m herrer) 

 
3. Seneste periodes støtte 
DAF modtog i 2021 samlet økonomisk støtte på kr. 4.054.000:  

• Kr. 2.000.000 til elitebudgettet 
• Kr. 1.964.000 (Salling, Kirkbi, KUM): 

o Kr. 564.000: Direkte individuel støtte 
o Kr. 400.000: Træneransættelse  
o Kr. 500.000: Elitechef  
o Kr. 200.000 yderligere til ansættelse af Kersti Jacobsen 
o Kr. 300.000 yderligere til stafetsatsning på 4x100 meter kvinder 

• Kr. 90.000: Øvrig støtte til facilitetsleje i Aarhus  
 
DAF fik i 2021 bevilget ekspert support i Masterplan 2021 svarende til 0,35 årsværk.  
 
4. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
VM 1 x top 8 1 x top 12 
EM 1 x top 5 1 x top 8 
Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af 
samarbejdsaftaleperioden: 

VM 2023 1 top 8 1 top 12 
OL 2024 1 top 5 2 x top 8 

 
  



 

De vigtigste udviklingsmål for 2022: 
Aktivitet: Formål/handling: 
B1 elite- og 
resultatstrategi 

Pr. ultimo okt. 2022 vil vi være klar med de vigtigste 
indsatsområder for atletikkens internationale eliteperspektiv 
frem mod henholdsvis 2024 (kort sigt) og 2028 (langsigtet), 
herunder en beskrivelse af en ny landsholdsstruktur, 
organisatorisk forankring og samarbejdsflader mellem klubber 
og forbund samt implementering af High Performance Program 
i en faseinddelt procesplan 

B2 Udvikle 
eliteidrætsmiljøerne med 
fokus på helhedsplaner og 
levevilkår for atleter 

Gennemføre mindst ét større Åbent Hus-arrangement på begge 
vores Elitekraftcentre med fokus på den svære overgangsfase 
efter ungdomsuddannelse og før valg af videregående studier og/ 
eller anden uddannelse eller job. 
Derudover skal vi gennemføre mindst ét efterårsmodul af vores 
nye High Performance Atletuddannelse 

B3 Udvikle og forstærke 
kvaliteten i 
talentmiljøerne 

Via Dansk Atletiks nye Talentkatalog vil vi i 2022 have særligt 
fokus på et nyt set-up for talentsamlinger (benævnt 'Talent 
Camps') i vores respektive hovedgrupper. Målgruppen er vores 
U18-atleter, hvor vi mindst skal gennemføre og evaluere to 
årlige Talent Camps med fokus på træningsfaglig inspiration. 
Sammenholdt med atleternes deltagelse i vores nye High 
Performance Atletuddannelse vil vi forberede atleterne på de 
kommende faser i deres atletikkarriere. Målet er at skabe en 
kultur, hvor vi i forskellige samarbejdsrelationer udvikler os, 
drømmer stort og støtter hinanden. 

B5 Tværgående 
ekspertindsats målrettet 
stafetsatsningen 

Vi ønsker at få udarbejdet en samlet/ tværgående 
ekspertprotokol ift stafetsatsningen. Vi tror på, at det er et 
afgørende tiltag for at vi kan etablere os med én eller begge 
4x100m-stafetter som kontinuerligt kvalificerer sig til EM, VM 
og OL. 

 
5. Atlet indplaceringer 
• Team Danmark Verdensklasse-atleter (0 atleter) 
• Team Danmark Elite-atleter (15 atleter).  
• Team Danmark Bruttogruppeatleter (20 atleter). 

 
6. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage kr. 
4.160.000: 

• DAF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 2.070.000 
• Team Danmarks andel udgør kr. 2.090.000 

o Det fælles elitebudget: kr. 2.000.000 
o Øvrig støtte: 

 Kr.: 90.000 Facilitetsleje Aarhus  
 
Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
7. Indstilling 
Det indstilles at DAF bevilges i alt kr. 2.000.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
 
8. Forbundets kommentarer 
Dansk Atletik har ikke yderligere kommentarer til den fremsendte indstilling. 



 

INDSTILLING TIL BESTYRELSESMØDE 2. DECEMBER 2021 
 
FORBUND:  DANSK TENNIS FORBUND (DTF) 
 
PERIODE:  1. JANUAR – 31. DECEMBER 2022 
 
SPORTSMANAGER:  HANNE PEDERSEN 
 
 
1. Indledning 
Det indstilles at Dansk Tennis Forbund indplaceres som Team Danmark Pulje Forbund i 
samarbejdet med Team Danmark i perioden fra 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024 med 
udgangspunkt i støttekoncept 2021 – 2024.  
 
 
2. Resultat- og udviklingsmål i Team Danmark ansøgning 2022: 
 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for 2022: 
Aktivitet: Målsætning: Acceptabelt: 
Holger Rune 
Ranglisteplacering 2022 

Top-50 Top-100 

Holger Rune 
Grand Slams 2022 

2x65,1x33,1x17 4x65 

Clara Tauson  
Ranlisteplacering 2022 

Top-30 Top-50 

Clara Tauson 
Grand Slams 2022 

1x33, 3x17 1x65, 3x33 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for resten af samarbejdsaftaleperioden: 

Holger Rune 
Ranglisteplacering 2023 

Top-35 Top-70 

Holger Rune 
Grand Slams 2023 

1x65,1x33,1x17,1x9 2x65,2x33 

Clara Tauson  
Ranlisteplacering 2023 

Top-20 Top-40 

Clara Tauson 
Grand Slams 2023 

1x33,1x17,1x9,1x5 2x33,2x17 

Holger Rune 
Ranglisteplacering 2024 

Top-20 
 

Top-40 

Holger Rune 
Grand Slams 2024 

1x33,1x17,1x9,1x5 2x33,2x17 

Clara Tauson  
Ranlisteplacering 2024 

Top-10 Top-25 

Clara Tauson 
Grand Slams 2024 

1x17,2x9, 1x3 1x33, 2x17,1x9 

Holger Rune 
OL 2024 

Top-9 Top-33 

Clara Tauson 
OL 2024 

Top-3 Top-17 

 
 
 
 



 

 
 

De vigtigste udviklingsmål for 2022:  
Aktivitet: Formål/handling: 
Bygge struktureret miljø op 
omkring talentarbejdet for 
bedste juniorer 

Formålet er at optimere elitemiljøet, der gør det muligt at 
udvikle og bibeholde sin træningsbase i Danmark som 
professionel tennisspiller. 
Sikre atleternes trivsel gennem samtaler med spillere og 
forældre hvert kvartal. 
Ansætte ekstra træner/rejsecoach til elitecenter. 
Øge antallet af ugentlige fælles træninger fra 4 -6. 
Yde rejsestøtte til ITF-gruppe1 spillere (Johanne Svendsen, 
Rebecca Mortensen, Natacha Schou, Vilma Krebs) – både i 
form af økonomi og medrejsende træner. 
Samarbejde med TD-eksperter: sportspsykologi, sportsernæring 
og screening. 
Understøtte indsats vedrørende dual career i samarbejde med 
Christina Teller. 
Ovenstående indsatser forventes også at have en afsmittende 
virkning på hele gruppen. 

Team Danmark basalkurser 
i sportsernæring  

Formålet er at de fire udvalgte atleter, forældre og klubtrænere 
(øvrige bruttoatleter er velkomne) opnår indsigt i basal 
sportsernæring. 
Der afholdes 2 workshops - i forbindelse med samlinger på KB i 
2022 (forår og efterår) - hvor der også er mulighed for 
individuelle samtaler for de fire udvalgte atleter, samt mulighed 
for to individuelle samtaler med diætist imellem de to 
workshops. 

Team Danmark basalkurser 
i sportspsykologi 

Formålet er at de fire udvalgte atleter optimerer deres mulighed 
for at udnytte deres potentiale bedst muligt. 
Der afholdes 4 workshops – i forbindelse med samlinger på KB 
i 2022. 
Målgruppen er de fire udvalgte atleter, forældre og klubtrænere 
(øvrige bruttogruppeatleter er velkomne) 
Eventuel deltagelse af Christina Teller i forbindelse med dual 
career. 

Optimering af Holger 
Runes indtagelse af kost og 
væske under konkurrence 

Løbende dialog med Cecilie (Brøndby, Skype) 
Deltagelse af Cecilie under konkurrence, 3-5 dage. Formål er 
registrering og observering af kost-rutiner før, under og efter 
træning, samt kamp/simulering af kamp og efterfølgende 
justering og afprøvning af Cecilies forslag til optimering af 
rutiner. Herunder eventuelt også væsketest. 

 
 
3. Atlet indplaceringer 
• Elite-atleter (2): Holger Rune, Clara Tauson 
• Bruttogruppeatleter (4): Johanne Svendsen, Rebecca Mortensen, Natacha Schou og Vilma 

Krebs Hyllested)  
 
 

4. Økonomisk overblik 
Det samlede elitebudget for forbundet og Team Danmark inkl. øvrig støtte for 2022 vil andrage 
kr. 1.745.000 
• DTF’s andel til elitebudgettet udgør kr. 1.345.000  



 

• Team Danmarks andel udgør kr. 400.000  
 

Ekspert support i 2022 bliver afklaret med udgangen af december 2021.  
 
5. Indstilling 

Det indstilles at DTF bevilges i alt kr. 400.000 for perioden 01.01.-31.12.2022 til elitebudgettet. 
 
6. Forbundets kommentarer 

Ingen kommentarer. 
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