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COVID 19, ledelsesskift i Team Danmark samt en reduceret periode frem til OL i Paris gør det nødvendigt at genbesøge og 
opdatere Team Danmarks strategiske prioriteringer og Støttekoncept 2022-2024. 

De opdaterede strategiske prioriteringer og Støttekonceptet bygger videre på den stærke udvikling dansk eliteidræt har 
gennemgået de seneste år. Derfor står dansk eliteidræt på et solidt fundament, hvor mange atleter, trænere og forbund 
præsterer resultater på højt internationalt niveau.

Team Danmark har ansvaret for at udvikle og koordinere dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig
måde. Vi samarbejder tæt med en lang række aktører, der alle spiller vigtige roller for at sikre de bedst mulige
rammer og vilkår for de danske atleter.

Team Danmarks arbejde med at udvikle dansk eliteidræt er normalt inddelt i 4-årige perioder. For hver periode identificerer
Team Danmark strategiske prioriteringer for dansk eliteidræt. Støttekonceptet beskriver kriterier for samarbejde mellem 
forbund og Team Danmark fra 1. januar 2022 frem til 2024.

Udover de strategiske prioriteringer arbejder Team Danmark til daglig med at understøtte vejen til verdensklasse
for Danmarks bedste atleter inden for områder som eksempelvis dual career, kompetenceudikling af sportschefer og 
landstrænere, ekspertsupport, Elitekommunesamarbejde, forskningssamarbejde og talentarbejde.



Team Danmarks vision er at skabe rammer og et fundament for dansk eliteidræt i verdensklasse. Det betyder, at vi 
sætter atleten i centrum for alt, hvad vi gør. Derfor arbejder vi sammen med forbundene hver dag for at udvikle 
optimale rammer for Danmarks bedste atleter. 

Vores fokus er todelt. Vort første fokus handler om at optimere atleternes sportslige rammer, som handler om viden, 
trænerkompetencer, udstyr, faciliteter, økonomisk støtte og muligheder for deltagelse i træningslejre og konkurrencer 
over det meste af verden. 

Det andet fokus handler om atleternes muligheder for at udvikle sig som hele mennesker. Derfor udvikler vi rammerne 
for atleternes uddannelsesmuligheder, hjælper med karriereplanlægning og med at skabe plads til et socialt liv udenfor 
sporten. Det mener vi, er en ansvarlig måde at arbejde med mennesker på.

Team Danmark har ambitioner for dansk eliteidræt som helhed. Derfor dækker visionen også årene som talent samt 
tiden umiddelbart efter den sportslige karriere.



Som eliteatlet har man en fantastisk mulighed for at jagte sin drøm om at blive en af verdens bedste. Det kan give 
unikke oplevelser og udvikle personlige kompetencer, man kan bruge resten af livet.

Vejen til verdensklasse er uden genveje. Det er et valg at være eliteatlet og at gribe muligheden for at gå målrettet
efter drømmen. International eliteidræt stiller store krav til den enkelte atlet på både det personlige og det fysiske
plan, hvis drømmen om at blive verdens bedste skal realiseres.

Der hviler et stort pres på den enkelte atlet. Man færdes typisk i et miljø, hvor konkurrencen er hård, der foretages 
konstant selektion, holdkammerater kan også være konkurrenter, og grænserne skal skubbes, hvis man ønsker at blive 
blandt de bedste. Det forpligter alle aktører til at arbejde ud fra sunde og ansvarlige værdier, der tager hensyn til det 
enkelte menneske. 

Det internationale konkurrenceniveau stiger, og det betyder at jagten på at finde de små marginaler bliver stadig 
vigtigere. Derfor er det et vilkår for atleter, at der skal optimeres på alle parametre for at kunne realisere drømmen om 
at blive verdensklasseatlet. Med andre ord bliver ingen atlet verdens bedste, hvis man ikke er villig til at indrette sin 
tilværelse og lægge alle tænkelige kræfter i at lykkes med at indfri de sportslige mål.



Der er både risici og valg forbundet med en eliteidrætskarriere. Den intensive træning og konkurrence giver en øget
risiko for skader. En fokuseret eliteidrætskarriere kan også medføre, at der kan være begrænset økonomisk råderum
i perioder og at nogle ting i livet udskydes; man venter måske med at få børn til sent i karrieren eller efter den intensive
træning er lagt på hylden, eller man bruger længere tid på at tage en uddannelse.

Eliteatleter er dedikerede, ambitiøse og passionerede mennesker, der er parate til at gå meget langt for at nå
deres drømmemål.

Eliteidrættens præmis forpligter derfor i særlig grad trænere, ledere, forbund og Team Danmark til at understøtte
atleterne i at nå deres mål under ansvarlig hensyntagen til den enkelte atlets forudsætninger.

Præmissen er afsættet for Team Danmarks arbejde og strategiske prioriteringer 2022-2024.



STRATEGIHUSET 2024
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Mennesker og Medaljer

Strategihuset 2024 

1. Eliteidrætsmiljø 2. Viden & Formidling 3. Styrke talentudviklingen

Medaljer og topplaceringer
NPS 5.5 (atlet) - NPS 5 (medarbejder)  

 Optimere fundament for præstation og 
trivsel

 Kompetenceudvikle sportschefer, lands- og 
assistent- og U-landstrænere

 Udvikle helhedsplaner for atleterne

 Afdække og styrke vidensformidling i 
dansk eliteidræt 

 Styrke evnen til og mulighederne for at 
omsætte teori til praksis

 Etablere datadrevet system til at til at 
understøtte atletens vej til toppen

 Udvikle og styrke kvaliteten i 
talentmiljøerne

 Styrket indsats for talenter i samspil med 
forbund, elitekommuner og 
uddannelsespartnere

 Styrke overgang fra talent til eliteatlet

TEAM DANMARK
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Fundament

At udvikle eliteidræt i verdensklasse

Målsætninger

Ambitiøs – Nysgerrig - Ordentlig



VISION, MISSION & VÆRDIER
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Team Danmarks VISION
At udvikle eliteidræt i verdensklasse

TEAM DANMARK

Vores ambition er, at dansk eliteidræt har verdensklasse, så 
flere talenter forfølger deres drøm, og flere atleter lykkes 
med at bringe medaljer og store oplevelser til Danmark. 

Vi arbejder derfor hele tiden på at forbedre rammer og vilkår 
for eliteatleter i forhold til at lykkes med deres sport på en 

ansvarlig måde. 

At udvikle 
eliteidræt i 

verdensklasse



Team Danmarks MISSION
Mennesker og Medaljer

TEAM DANMARK

Vi kæmper for atleterne, så de kan kæmpe for Danmark. 
Vi kalder det Mennesker og Medaljer, fordi vi tror på, at 
medaljer skabes ved at arbejde med det hele menneske 

gennem hele karrieren. 

Vi står bag atleterne, når de kæmper for Danmark og foran, 
når de kommer under pres udefra. 

Mennesker og 
medaljer



Team Danmarks VÆRDIER
Ambitiøs, Nysgerrig, Ordentlig. 

TEAM DANMARK

Nysgerrig OrdentligAmbitiøs

Nysgerrighed er den værdi, der 
driver vores arbejde fremad og giver 
os inspiration til kreativitet, fornyelse 
og udvikling. 

Nysgerrigheden er også lysten til og 
glæden ved at møde og opsøge nye 
udfordringer. 

Vores adfærd er ansvarlig, 
anstændig, pålidelig  og passende til 
den pågældende situation. 

Det vi gør, lever op til de moralske 
krav eller forventninger, vi står over 
for. 

Vi går ikke på kompromis med 
ordentlighed i vores adfærd og 
ageren.

Ambitiøs handler om, at vi vil skabe 
verdensklasse. 

At være ambitiøs kræver at være 
vedholdende, hårdtarbejdende og at 
vi ser muligheder frem for 
begrænsninger.

Vi er stærkt drevet af at være på 
forkant og stræber hele tiden efter at 
ville gøre det bedre.



Vi vil være eliteidrættens stemme, der 
skaber forståelse for eliteidrættens 
præmis og krav

Sådan arbejder vi for at realisere visionen

Vi vil skabe bedre rammer og vilkår for 
eliteidrætten med atleten i centrum for 
alt, hvad vi gør

MENNESKER OG MEDALJER

”Vi kæmper for atleterne, så de 
kan kæmpe for Danmark”

Mission: Mennesker og MedaljerVision: At udvikle eliteidræt i verdensklasse

Vi vil formidle historier om livet som atlet 
og menneskerne omkring atleten

Vi vil inspirere og skabe stolthed og 
fællesskab gennem store resultater med 
uforglemmelige oplevelser

”Atleten i centrum – fra talent til elite” ”Sammen om store resultater”

Vi vil støtte og arbejde med atleter som 
hele mennesker – fra talent til eliteatlet, 
fra eliteatlet til livet efter den sportslige 
karriere

Vi vil samarbejde med trænere, forbund, 
kommuner og øvrige samarbejdspartnere 
for at hjælpe nye talenter og opnå flere 
sejre for atleterne

TEAM DANMARK



Atletens rejse binder vores vision og mission sammen

Mission:
Mennesker og Medaljer

Vision:
At udvikle eliteidræt i verdensklasse

TEAM DANMARK



Team Danmark har atleten i centrum, og vi arbejder på 
tværs med ansvarlig eliteudvikling med flere aktører

AT L E T E R T R Æ N E R E F O R B U N D E L I T E K O M M U N E R

 Har mod til at tage ansvar 
for centrale elementer i 
egen karriere

 Oplever meningsfuldhed, fx 
ved at være rollemodel og 
give tilbage til miljøet 

 Har blik for, hvad de ønsker 
deres karriere skal handle 
om udover resultater

 Arbejder med sin mentale 
styrke og personlige 
udvikling og evner at være i 
nuet i accept af det 
uundgåelige ubehag 

 Behandler sig selv,  kolleger 
og  modstandere med 
omsorg og respekt

 Evner at bede om hjælp

 Har en klar trænerfilosofi og 
formår at omsætte den i 
adfærd 

 Sætter mennesket før 
medaljetageren

 Understøtter atleternes 
autonomi og involvering

 Udviser interesse for og har 
strategi for at understøtte 
atleternes præstation, 
udvikling og trivsel

 Tager ansvar for at skabe et 
miljø med høj psykologisk 
sikkerhed

 Har høj faglighed, er 
nysgerrig og søger sparring 
og viden

 Elitearbejdet i forbundet er 
forankret i en professionel 
driftsorganisation, der skal 
understøtte atleternes 
mulighed for at nå 
internationalt niveau. 

 Der arbejdes ud fra en 
politisk vedtaget og 
forankret elitepolitik med 
klare strategier og 
målsætninger

 Der er udarbejdet 
funktionsbeskrivelser med 
en klar ansvar og 
kompetencefordeling

 Der er en klar adskillelse 
imellem politik og 
driftsorganisationen

 Elitekommunerne udvikler 
og understøtter i samspil 
med forbundene 
talentmiljøer, så unge 
talenter får mulighed for at 
begå sig på højeste 
internationale niveau 

 Giver talenter mulighed for 
at kombinere elitesport og 
uddannelse.

 Arbejder tæt sammen med 
idrætsskoler, 
ungdomsuddannelser og 
videregående 
uddannelsesinstitutioner

 Understøtter lokalt 
talentarbejde baseret på 
Værdisæt for dansk 
talentudvikling 

.



STRATEGISKE PRIORITERINGER
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Dansk eliteidræt har gennem to årtier udviklet sig til en international succeshistorie. Danske atleter og trænere er nogle af verdens dygtigste, og det 
skyldes i høj grad en eliteidrætsmodel, hvor der er et højt vidensniveau og samspil mellem en lang række aktører, som tilsammen har været med til at 
sikre gode rammer og vilkår for atleterne. Udvikling i international eliteidræt accelererer voldsomt i disse år, hvor flere og flere lande ser værdien af 
eliteidræt og investerer massivt i atleterne. 

Derfor skal vi i Danmark konstant udnytte potentialer og gå nye veje, for at være på forkant med udviklingen. I samspil med en lang række af 
eliteidrættens aktører har Team Danmark genbesøgt og bekræftet en række potentialer og udfordringer frem mod 2024. Det er disse potentialer og 
udfordringer, der er udgangspunkt for de tre strategiske prioriteringer. De er:

Eliteidrætsmiljø
Stærke eliteidrætsmiljøer er et afgørende konkurrenceparameter for dansk eliteidræt. Succesrige eliteidrætsmiljøer skaber grobund for 
toppræstationer og trivsel og inspirerer Danmark. Derfor har Team Danmark et kontinuerligt fokus på at udvikle og styrke de daglige trænings- og 
konkurrencemiljøer til gavn for danske atleter, trænere og ledere. 

Viden og Formidling
Eliteidrætten skubber konstant grænserne for det menneskeligt mulige. Det sker fordi, der hele tiden udvikles ny viden om udstyr, træning, kost 
m.m. samt andre rammer omkring atleten, som optimerer mulighederne for at præstere bedre. 
Team Danmark vil optimere fundamentet for atleternes præstationer ved at udvide og integrere vidensgrundlaget og -delingen i dansk 
eliteidræt; dels fra idrætspraksis og atletmiljøer og dels fra videnskabelige tendenser. 

Talentudvilking
Et stærkt talentarbejde er grundlaget for dansk eliteidræts fremtidige succes.  Stærke talentmiljøer, der kan udvikle morgendagens stjerner, er 
således afgørende for, om dansk eliteidræt kan fastholde et højt internationalt niveau. Danmark har pga. sin størrelse begrænset talentmasse og 
derfor skal vi sætte gode miljøer i centrum og sikre et effektivt og bæredygtigt talentarbejde i forbundene. 

1

2

3



Vores mission skal leves ud i vores eksterne 
kommunikation og interne prioriteter

Mennesker 
& Medaljer

Vores eksterne 
mærkesager

Vores interne 
prioriteter

Elite-
idrætsmiljø

Viden & 
formidling

Talent-
udvikling

STRATEGI KOMMUNIKATION

Atleten i 
centrum

Samler og 
inspirerer

Ressourcer 
til eliteidræt



FUNDAMENTET

TEAM DANMARK



Man kan ikke købe en VM, OL eller PL-medalje, men økonomiske midler er den vigtigste faktor for et lands succes i 
eliteidræt. Det viser international forskning.

Udgifter til udstyr, teknologi, forskning, trænere, eksperter, træningslejre og konkurrencedeltagelse er konstant 
stigende. Samtidig investerer flere lande i dag massivt i eliteidræt. Derfor kræver det kort sagt flere midler at vinde en 
medalje i dag end for blot få siden. Den seneste internationale SPLISS-undersøgelse, der sammenligner 15 landes vilkår 
og resultater i idrættens verden, viser, at Danmark sammen med Portugal og Spanien er de eneste lande, hvor støtten 
falder.

I Danmark er vi dygtige til at investere eliteidrættens midler klogt, men der kan ikke længere effektiviseres meningsfuldt 
i elitearbejdet uden at det går ud over atleterne. Det kræver flere midler, hvis vi skal fastholde de dygtigste trænere i 
Danmark, være i stand til at tilbyde det bedste udstyr og teknologi til atleterne og fremtidssikre vores model, hvor der 
dels er fokus på at arbejde ansvarligt hele vejen rundt om atleten og dels sikre, at Danmark vinder medaljer i mange 
forskellige sportsgrene i mange år frem. 

Vi går ikke på kompromis med ansvarligheden, for mennesket er vigtigere end medaljen. Men vi har ryggen mod muren 
med den nuværende finansiering, og derfor er det nødvendigt at øge finansieringsgrundlaget for Team Danmark 
betydeligt, hvis vi også fremover skal opleve danske atleter skabe glæde, begejstring og stolthed.



Dansk eliteidræt står stærkt, og danske atleter vinder imponerende medaljer og mesterskaber over hele verden. Men 
eliteidrætten er også udfordret på en række områder. Fra finansiering, forståelse af vilkårene i eliteidrættens verden til 
manglende faciliteter på verdensklasseniveau.

Team Danmark spiller en afgørende rolle som eliteidrættens stemme, der kan sætte atleternes rammer og vilkår på 
dagsordenen. Vi er eliteidrættens stemme, der skal skabe forståelse for, hvad der skal til for at blive verdens bedste og 
stille os forrest, når det blæser.  Det vil vi gøre ved at kommunikere klart og tydeligt om tre mærkesager.

• Vi sætter atleten i centrum – fra talent til elite. Vi formidler atleternes historier for derigennem at skabe 
identifikation og forståelse for deres præstationer og behov før, under og efter den sportslige karriere som 
verdensklasseatlet 

• Vi samler og inspirerer Danmark med udgangspunkt i Team Danmarks unikke viden. Vi sætter succes i system. At 
opnå det højeste niveau i verden kræver viden. Både om de små detaljer i jagten på marginalerne og viden om, 
hvordan man kan hjælpe atleter med at opnå det sublime uden at gå på kompromis med det hele menneske og en 
ansvarlig tilgang til elitearbejdet.

• Vi kæmper for bedre økonomi og vilkår for eliteidrætten. Team Danmark kæmper for atleterne, så de kan kæmpe 
for Danmark. Det er en kerneopgave at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for atleter, trænere og forbundenes 
elitearbejde. 



Vi er en passioneret, topmotiveret, effektiv og talentfuld organisation som er drevet af værdibaseret ledelse med det formål 
at skabe de bedst mulige rammer for eliteatleter i Danmark. Vores kultur og værdisæt består af tre værdier, som driver vores 
engagement og commitment:

Ambitiøs:  Ambitiøs handler om, at vi vil skabe verdensklasse - at være ambitiøs kræver at være vedholdende,  
hårdtarbejdende og at vi ser muligheder frem for begrænsninger – og vi er stærkt drevet af at være på forkant 
og stræber hele tiden efter at ville gøre det bedre.

Nysgerrig:  Nysgerrighed er den værdi, der driver vores arbejde fremad og giver os inspiration til kreativitet, fornyelse 
og udvikling – og nysgerrigheden er også lysten til og glæden ved at møde og opsøge nye udfordringer. 

Ordentlig:  Vores adfærd er ansvarlig, anstændig, pålidelig  og passende til den pågældende situation - det vi gør, lever 
op til de moralske krav eller forventninger, vi står over for – og vi går ikke på kompromis med ordentlighed i 
vores adfærd.

Vi kæmper hver dag for at udvikle dansk eliteidræt og vejen til verdensklasse. Vi hjælper danske atleter med at optimere inden 
for blandt andet Performance, Fysioterapi, Lægebehandling, Fysisk træning, Sportsernæring og Sportspsykologi. Vi arbejder 
sammen med forbund, elitekommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner med mere for at sikre eliteidræt i 
verdensklasse – herunder fokus på talentudvikling og dual career.  

ORGANISATION



STØTTEKONCEPT 

TEAM DANMARK



Støttekoncept 2022-2024

Støttekonceptet er afsæt for samarbejde mellem forbund 
og Team Danmark. Det beskriver bl.a.:

• Kriterier for samarbejde
• Samarbejdsformer mellem forbund og Team Danmark
• Atletniveauer

Der er IKKE foretaget justeringer i det tidligere udmeldte 
Støttekoncept.

Justeringer vedrører således kun Team Danmarks 
indsatser frem mod 2024.

TEAM DANMARK



HANDLINGER & OPFØLGNING

TEAM DANMARK



Vores 3-årige strategiske “roadmap” 2022-2024

• 2022 Tidsperiode • 2024 • 2023 

Handlinger • Fokuserer … • Fokuserer• Fokuserer …

Prioriteringer • Eliteidrætsmiljø
• Viden og formidling
• Talentudvikling

• Eliteidrætsmiljø
• Viden og formidling
• Talentudvikling

• Eliteidrætsmiljø
• Viden og formidling
• Talentudvikling

Ambition • Medaljer/topplaceringer/NPS • Medaljer/topplaceringer/NPS• Medaljer/topplaceringer/NPS

26



En slide per strategisk prioritering, der viser 
gruppernes foreslåede indsatser



Hvad er formålet, hvad vil vi opnå?
• At skabe et fundament til at kunne strukturere og formidle 

praktisk anvendelig viden til atleter, trænere og forbund
• At styrke tilgængeligheden og formidlingen af denne viden for 

medarbejdere, atleter, trænere, forbund og 
samarbejdspartnere

Hvad er baggrunden for projektet, hvor står vi i dag?
• TD har i dag adgang til både empirisk og erfaringsbaseret viden 

internt (egen forskning og udvikling) og eksternt (samarbejde 
med eksterne forskere)

• Der er imidlertid stor forskel på, i hvilken grad TD’s områder og 
faggrupper arbejder struktureret med at tilegne sig og formidle 
viden

• Dette projekt handler om at sætte mere struktur på indsatsen 
og brede den ud til (og forankre den i) alle relevante områder 
og faggrupper

Hvad skal vi måle på, hvad er succeskriterier?
• Tilfredshed med adgangen til relevant og praktisk anvendelig 

viden hos atleter, elitetrænere og forbund (måles halvårligt 
gennem strategiperioden)

1. BAGGRUND

6. PROCES

Tegn projektplanen fem mod 2024

Eksempel: Viden og formidling

Hvad skal projektet levere, hvad står vi med bagefter?
• Struktur og proces for arkivering og opdatering af 

viden
• Online vidensbank med tilgang til opdateret, praktisk 

anvendelig viden
• Praktisk orienterede foredrag med formidling af 

opdateret viden per relevant faggruppe

Projektleder Projektgruppe

PROJEKTGRUPPE

4. LEVERANCER

Hvem (indenfor og udenfor TD) skal involveres, og hvordan?
• TD: Gaggruppeledere
• Forskere: xyz
• Kunder (atleter, trænere, forbund): xyz
• Andre: xyz

5. NØGLEPERSONER

2. FORMÅL

3. MÅLEPUNKTER



KPI & MÅLSTYRING
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Vores strategiske målhierarki frem mod 2024

MISSION: MENNESKER OG MEDALJER

VISION: VI UDVIKLER DANSK ELITEIDRÆT

MÅLSÆTNING 2024: TOP 25 TIL OL – TOP 5 FOR LANDE MED UNDER 10 MIO INDBYGGERE

…

…

…

… ..

…… …

…

…

…



PROCESSEN FREM MOD 2022
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Strategi- og organisationsproces efterår 2021

These activities are not in scope for this proposal. The scope is to be explored and agreed during phase 2.

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

STRATEGI OG 
ORGANISATION

MILEPÆLE

POSITIONERING 
OG KOMMU-
NIKATION

1

SWOT og 
situations-
forståelse

2

Retning godkendt 
(mission/vision)

3

Indsatsområder 
godkendt

QUICK WINS

LYTTE OG LÆRE
Forstå Team Danmarks udgangspunkt

SÆTTE RETNING
Genskab TDs mission og vision

STRATEGISKE VALG
Definer interne og eksterne indsatser

FORBERED TIL FREMTIDEN
Sæt holdet og aftal udviklingsplanen

MÆRKESAGER
1.Mennesker & 

Medaljer
2.Samle & inspirere 

danskerne
3.Eliteidrættens 

stemme

SWOT + 
Quick wins
defineret

ATLETEN I 
CENTRUM
• Atletens rejse
• Roller og 

udvikling per trin
• Vigtige overgange

MENNESKER & 
MEDALJER
• TD Mission
• TD vision
• Værdigrundlag
(første bud)

Kom-
munika
tions-
strategi

INDSATSER                       
(3 arbejdsgrupper)
1.Eliteidrætsmiljø
2.Viden & formidling
3.Talentudvikling
4.(Ressourcer & økonomi)

KOMMUNIKATIONSPLAN
• Målsætninger
• Målgrupper
• Mærkesager og afsender 

(atleter især)
• Medier og kanaler

UDVIKLE INDHOLD

Gruppe 1: Eliteidrætsmiljø

Gruppe 2: Viden & Formidling

Gruppe 3: Talentudvikling

Oplæg til fremtidig organisering
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Planer og org
oplæg godkendt

PROJEKTPLANER

Klargør re-
org

Færdiggøre 
strategi og 
forbered 
udrulning

Tidlig inddragelse 
af eksperter i 
masterplanproces

Opfølgning APV 
og igangsættelse 
af initiativer

JANUAR
1 2 3 4

Tidlig 
inddragelse af 
sportschefer 
og KUM i 
strategi

Udrulning af 
den nye 
opdateret 
strategi –
distribution 
og 
”roadshow”



LOV OM ELITEIDRÆT

TEAM DANMARK



Team Danmark er en offentlig selvejende institution, og vores arbejdsfelt er således fastsat af Folketinget, og der indgås rammeaftaler med Kulturministeriet, som løber parallelt med 
støttekonceptet. Team Danmarks øverste beslutningsorgan er bestyrelsen, som udpeges af ministeren. Team Danmarks primære opgave er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og 
samfundsmæssigt forsvarlig måde. Det fremgår af Lov om eliteidræt, at Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), DIF’s specialforbund og andre relevante 
samarbejdspartnere skal iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved:

1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten,
2. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten,
3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere,
4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt,
5. at varetage talentrekruttering og –udvikling
6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,
7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,
8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,
9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere,
10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbund under Danmarks Idrætsforbund
11. at samarbejde med de kommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter og
12. t samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser.

Det fremgår af loven og bemærkningerne, at Team Danmarks opgave er at prioritere sportsgrene, hvor der i Danmark er tradition for højt internationalt niveau eller en særlig historisk 
tradition. Det fremgår også, at Team Danmark skal fokusere på sportsgrene, hvor der kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentudviklingsarbejde med henblik på at opnå 
internationalt niveau. Det fremgår af loven og bemærkningerne, at Team Danmarks opgave er at prioritere idrætsgrene, hvor der i Danmark er tradition for højt internationalt niveau eller en 
særlig historisk tradition. Det fremgår også, at Team Danmark skal fokusere på idrætsgrene, hvor der kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentudviklingsarbejde med henblik på at 
opnå internationalt niveau. Det betyder, at Team Danmark prioriterer indsatsen således, at idrætsgrene med det bedste internationale resultatperspektiv støttes samtidig med, at Team 
Danmark lever op til forpligtelsen om at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde.

Team Danmarks strategiske prioriteringer og Støttekoncept afspejler de forpligtelser og opgaver, der er beskrevet i lovgrundlaget for vores arbejde. Foruden de prioriteringer, der beskrives, 
arbejder Team Danmark til daglig med områder som dual career, ekspertsupport, Elitekommunesamarbejde, forskningssamarbejde, talentområder med videre, som understøtter vejen til 
verdensklasse for Danmarks bedste atleter.



”ATLETEN I CENTRUM”

TEAM DANMARK
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