
Bestyrelsesmøde den 3.12.2018    
Sportsmanager: Lars Balle Christensen 

Badminton Danmark (BD) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan  

• På baggrund af disciplinanalysen er BD indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for BD 
 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 
• Det indstilles at BD bevilges i alt kr. 7.710.000 til det fælles elitebudget for perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019; 
• kr. 7.400.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 310.000 fra Salling Fondene donationen:  

o kr. 250.000 i støtte til deltidsansættelse af videoanalytiker i 2019. 
o kr. 60.000 i støtte til indkøb af Dartfish licenser. 

 
• BD er desuden tidligere bevilget kr. 440.000 fra Salling Donationen til ansættelse af 

talentudvikler samt medrejsende fysioterapeut. 
 

- Øvrig støtte 
• Team Danmark finansierer derudover kr. 760.000 til: 

o Facilitetsleje for Brøndby og Århus kr.680.000 
o Tilskud til madordning i Brøndby: kr. 80.000 

 
o Der forventes, at tildeling af ekspertsupport fra Team Danmark i 2019, vil ligge på 

niveau med 2018 (ca. 1400 timer). 
 

I alt modtager Forbundet kr. 8.910.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 
• Der ud over modtager BD kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
2. Sidste periodes støtte; 

• BD modtog i 2018 samlet støtte på kr. 7.840.000; 
o Kr. 7.400.000 til det fælles elitebudget 
o Kr. 350.000 i støtte til ansættelse af talentudviklingskonsulent fra Salling Fondene 

donationen. 
o Kr. 90.000 i støtte til ansættelse af ekstern fysioterapeut fra Salling Fondene 

donationen. 
 

• Team Danmark finansierede derudover kr. 720.000 til: 
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o Facilitetsleje for Brøndby og Århus kr. 680.000 
o Tilskud til madordning i Brøndby og Århus: kr. 80.000 

• BD fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 1428 timer.  
 

3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o EM – hold både damer og herre – Målsætning: guld – Acceptabelt: medalje 
o European Games – Målsætning: 12 medaljepoint – Acceptabelt: 10 medaljepoint 
o VM – individuelt – Målsætning: 2 medaljepoint – Acceptabelt: medalje + 2 top 8 
o VM – hold både damer og herre – Målsætning: medalje – Acceptabelt: top 8 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Statistiske analyser - foretage en valid statistisk taktisk analyse af kernemodstandere 

på OL- 2020 potentielle medaljetagere, ved at deltidsansætte en videoanalytiker 
o Formulering af en ny talentudviklingsstrategi  
o Optimering af træning via pulsmonitorering – få up-to-date data på 

arbejdsbelastninger i træning- og under kamp i de enkelte kategorier. 
o Kompetenceudvikling af landstrænere  

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: 8 (Christinna Pedersen, Mathias Christensen, Viktor Axelsen, 
Mathias Boe, Carsten Mogensen, Mads Pieler Kolding,  Anders Skaarup og Kim Astrup)  

• Elite-atleter: 17 
• Bruttogruppe-atleter: 20 
 

5. Økonomi 
• Omsætning i BD i 2017: kr. 40.000.000 
• BD’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 10.000.000 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fondene donation for 2019 er på i alt kr. 11.918.390. 
• BD’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 3.768.390 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 8.150.000 
• 10 % af BD’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark. 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• BD har i 2018 opfyldt de fleste af de sportslige resultatmål. 
o EM hold – damer – nr.  1. 
o EM hold – herre – nr.  1. 
o Thomas Cup (herre) – nr. 3. 
o Uber Cup (damer) – top 8. 
o EM individuelt – 14 medaljepoint. 



Bestyrelsesmøde den 3.12.2018    
Sportsmanager: Lars Balle Christensen 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er, at 
BD i øjeblikket gennemgår et mindre generationsskifte, hvor ”normale” medaljetagere 
enten ikke deltog eller ikke var konkurrencedygtige.  

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 

• BD har i særlig grad lykkedes med: 
o Team- og kulturudviklingsprocessen  
o Initiativer til optimering af fysisk træning under turneringsaktivitet er blevet 

gennemført, bl.a. via deltagelse af TD fysisk træner Mads Brink under 
turneringsaktivitet i østen.  

o Valideringsstudie af Brain Endurance Training  
• BD har ikke igangsat følgende udviklingsmål:  
o Eksponering for blåt lys – Udviklingsmålet er ikke igangsat på grund af lav prioritet i 

forhold til andre udviklingsmål. Udviklingsmål udgår i 2019. 

 
7. Forbundets kommentarer 

• Forbundet har læst indstillingen og har ingen kommentarer. 
   

Jens Meibom 
Sportschef, Badminton Danmark 
12. november 2018. 
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Dansk Forening for Rosport (DFfR) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DFfR indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for DFfR 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DFfR bevilges i alt kr. 8.675.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 8.200.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 475.000 fra Salling Fondene donationen: 

o Indkøb af både, kr. 120.000 
o Træningslejr, kr. 355.000 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 280.000 til: 
o Bagsværd Rostadion, facilitetsudgifter: kr. 250.000 
o Bagsværd Rostadion, madordning: Kr. 30.000 

 
I alt modtager Forbundet kr. 8.955.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Der ud over modtager DFfR kr. 1.308.000 fra Kirkbi donationen. 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DFfR modtog i 2018 samlet støtte på kr. 9.350.000: 
• kr. 8.800.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 550.000 fra Salling Fondene donationen: 

o Opstart af W4- frem mod OL: Kr. 250.000 
o Kompetenceudvikling af trænergruppen: Kr. 50.000 
o Kaproningsbåde: Kr. 250.000 

 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 280.000 til: 

o Bagsværd Rostadion, facilitetsudgifter: kr. 250.000 
o Bagsværd Rostadion, madordning: Kr. 30.000 

 
• DFfR fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 945 timer.  

 



Bestyrelsesmøde den 3.12.2018    
Sportsmanager: Hanne Pedersen 

• Derudover har DFfR modtaget kr. 242.000 fra Kirkbi donationen: 
o Direkte støtte 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o W2-:  VM Medalje, eller en A-finale (OL kval. = Top 11), der også giver 

kvalifikation til OL. 
o W1x: VM Medalje, Top 8 (OL kval. = Top 9) 
o M1x: VM A-finale, Top 9 (OL kval. = Top 9) 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er: 
o Der er fokus på at forberede roerne på forholdene i Japan, herunder varmen. Der 

iværksættes arbejde med varmetelt og forholdene besøges i 2019 (i Masterplan 
budgettet). 

o Vi vil intensivere indsatsen med at finde personer uden for ro-miljøet, der har særligt 
fysiske kapacitet. 

o Vi vil understøtte etableringen af et træningsmiljø for subeliten for derigennem at 
have en god og kompetent pool af roere, der konkurrerer om pladser på OL både. Vi 
deler træningsplaner, viden og træner sammen, når det er muligt og relevant.  

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (10): Juliane Elander Rasmussen, Fie Udby Erichsen, Hedvig Lærke 
Berg Rasmussen, Trine Toft Andersen, Mathilde Stougaard Persson, Anne Hannibalsen 
Larsen, Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jakobsen, Frida Sanggard Nielsen. 
Sverri Nielsen 

• Elite-atleter: 11 
• Bruttogruppe-atleter: 14 

 
 

5. Økonomi 
• Omsætning i 2017 i DFfR ex DRC er realiseret netto kr. 6.552.000 og brutto kr. 8.849.296 

(med deltagerbetaling)  
• DFfR’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 2.427.000 (DFfR) + kr. 1.104.000 (DRC) 
• Det fælles elitebudget incl. Salling Fondene donation for 2019 udgør i alt kr. 14.448.000 
• DFfR’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 5.773.000 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 8.675.000 
• 25 % af DFfR’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DFfR modtaget kr. 1.308.000 fra Kirkbi donationen 
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6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DFfR har i 2018 opfyldt 1 af de 6 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
o VM LW4x, sølv 

 
• DFfR har i 2018 opfyldt 3 af de resterende 5 acceptable målsætninger.  

o VM W1x, nr. 5 
o VM W4-, nr. 4 
o VM M1x, nr. 7 

 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er: 

o Det har ikke været muligt for DFfR at deltage i 2018 VM med VM-bronzevinderne i 
W2- fra 2017 pga. sygdom. 

o Tiden til at træne sammen for herrefireren (M4-) i den åbne klasse har været 
begrænset af, at en af roerne studerer i USA og skader i træningsperioden. 

o En god og større gruppe af åben klasse dameroere er grundlag for W4- fjerdepladsen. 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018: 
• DFfR har i særlig grad lykkedes med:  

o At rekruttere nye medlemmer omkring trænertemaet med fokus på det udviklende 
samarbejde. 

o Omstillingen fra let til tung er i gang både på herre og damesiden 
o Holstebro Roklub er skudt fremad i talentudviklingen og kan tilskrives en ansat 

træner i Roklubben blandt andet med støtte fra Team Danmark.  
 

• DFfR har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Udviklingen af et koncept for sponsorsøgning og samarbejde, eller at etablere 

netværk i sponsor sammenhænge. 
o Udarbejdelse af arbejds- og funktionsbeskrivelser med henblik på at skabe klarhed 

internt og eksternt   
 

 
7. Forbundets kommentarer 
DFfR bekræfter, at indstillingen er i henhold til drøftelserne i TD Styregruppen.  
Derudover ønsker DFfR at fremhæve, at vi fortsat er i gang med omstillingen i dansk roning fra en 
primær fokusering på letvægtsroning til en fokusering på den åbne klasse (tunge) og 
letvægtsroning. 
Kvindegruppen er efterhånden ved at have roere etableret på medalje-niveau og derudover en 
forholdsvis bred gruppe af roere med international kapacitet. På herresiden er der fremgang og 
foreløbig med en båd, der har OL finale perspektiv. I forhold til større besætninger er niveauet 
svingende og resultatniveauet sværere at vurdere.  
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Danmarks Håndbold Forbund (DHF) 
     1. januar 2019 – 31. december 2019 

____________________________________________________________________ 
 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse og støttekategori  

• På baggrund af disciplinanalysen er DHF indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for DHF 
 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 
• Det indstilles at DHF bevilges i alt kr. 11.850.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019; 
• kr. 11.800.000 til det fælles elitebudget   
• kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen i støtte til deltagelse på 

performanceanalytikeruddannelse i DBU regi, for deltidsansat performanceanalytiker. 
 

- Øvrig støtte 
• Der forventes, at tildeling af ekspertsupport fra Team Danmark i 2019, vil ligge på ca. 1500 

timer. 
 

I alt modtager Forbundet kr. 11.850.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 
• Der ud over modtager DHF kr. 156.000 fra Kirkbi donationen til en 2 årig deltidsansættelse 

af performanceanalytiker. 
 
2. Sidste periodes støtte; 

• DHF modtog i 2018 samlet støtte på kr. 11.800.000 til det fælles elitebudget; 
• DHF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 791 timer. 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Herre-A – VM 2019 i Danmark – Målsætning: Top 4 – Acceptabelt: Top 8 
o Dame-A – VM 2019 i Japan – Målsætning: Top 4 – Acceptabelt: Top 8 
o Ungdomslandsholdenes målsætning er deltagelse ved internationale mesterskaber 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og lang 

sigt er:  
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o Udarbejdelse af koncept i DHF omkring fysisk træning, testning, sportspsykologi og det 
ernæringsmæssige område. 

o Optimering af det decentrale talentarbejde i kredse og distrikter, således dette lever op 
til formålet med talentarbejdet i DHF. 

o ATK - Revidering af DHF’s Aldersrelateret træning til version 2. 
o Udarbejdelse af ny Elitekommuneaftale for at sikre sammenhæng mellem arbejdet i 

Elitekommunerne og DHF’s talentudvikling og talentstrategi. 
o Forskningsprojekt i et samarbejde mellem SDU, TD og DHF omkring fysisk træning 

med særligt fokus på implementering i håndboldmiljøerne. 
 

4. Atlet-indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter: Dame A-landsholdet (endelig indplacering af Herre A afventer VM i 

januar 2019). 
• Elite-atleter: Udviklingstrup (10 herrer og 10 damer -  i alt 20 atleter) 
• Bruttogruppe-atleter: Ungdomslandsholdene  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DHF i 2017: kr. 85.000.000 
• DHF’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 17.200.000 
• Det fælles elitebudget for 2018 er på i alt kr. 35.432.226 
• DHF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 23.582.226 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 11.850.000 
• 40 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark. 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Resultatmålsætningerne er ikke opfyldt, pga. resultatet ved HA EM med en 4. plads. Dame 
A spiller først EM i december 2018 

• Resultatmålsætningerne for U-landsholdene er opfyldte, dog ikke på samme niveau som 
tidligere år.  
o HU20 blev nr. 12 til EM og kvalificerede sig ikke til HU21 VM.  
o HU18 vandt bronze ved EM 
o DU18 og DU20 VM opnåede begge en 6. plads ved VM. 

• DHF har i 2018 opfyldt de fleste sportslige resultatmål. De primære årsager til denne grad af 
målopfyldelse af sportslige resultatmål skyldes en god, kontinuerlig og målrettet 
talentudvikling.  

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 

• DHF har i særlig grad lykkedes med: 
o Udviklingsmålet omkring præstationsoptimering. 
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o Styrkelse af samarbejdsrelationerne mellem klubber og forbund.  
o Arbejdet med udviklingstruppen hos damerne. 

 
• DHF har delvist igangsat følgende udviklingsmål: 

o Elitevejledning – TD og DHF har afholdt et møde med elitevejlederen. 
o Revision og sammenskrivning af ”The Danish Way” og ”Vejen Frem”.  

 
7. Forbundets kommentarer 

• DHF glæder sig over den imødekommenhed, der har været hos TD i f.t. at få sat mere 
struktur på samarbejdet omkring ekspertbistand. 

• DHF har ikke yderligere kommentarer. 
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Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DKF indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020 i Sprint 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for DKF 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DKF bevilges i alt kr. 3.832.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 3.550.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 282.000 fra Salling Fondene 

o Opgradering af mandskabsbåde kr. 182.000 
o Opgradering af Minimax kr. 100.000 

 
• DKF er desuden tidligere bevilget kr. 200.000 fra Salling Fondene til ansættelse af 

assistenttræner (bevilges også i 2020).  
 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 250.000 til: 
o Bagsværd Rostadion, facilitetsudgifter  

 
I alt modtager Forbundet kr. 4.282.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i   
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Der ud over modtager DKF kr. 1.046.000,- fra Kirkbi donationen: 
o Fuldtidsansættelse af træner kr. 200.000 
o Direkte støtte kr. 846.000 

 
- Begrundelse for eventuel afvigelse mellem ansøgt støtte og indstillet støtte: 

• DKF har søgt TD om kr. 344.119 til projektet ´Talentfastholdelse og karriereforlængelse´. 
TD ønsker ikke at hæve den økonomiske bevilling yderligere og vil derfor ikke indstille til 
en yderligere forøgelse af økonomien til projektet.  

 
2. Sidste periodes støtte 

• DKF modtog i 2018 samlet støtte på kr.4.200.548: 
• kr. 3.774.048 til det fælles elitebudget 
• kr. 426.500 fra Salling Fondene donationen: 

o Efterårstræningslejr Florida kr. 226.500 
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o Ansættelse af assistenttræner kr. 200.000 
 

• Team Danmark finansierede der ud over kr. 250.000 til: 
o facilitetsudgifter Bagsværd Rostadion 

 
• DKF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 720 timer.  

 
• Derudover har DKF modtaget kr.380.000,- fra Kirkbi donationen: 

o Ansættelse af assistenttræner kr. 100.000 i 2018, (kr. 200.000 i 2019 og 2020). 
o Direkte støtte kr. 280.000 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o HK1 1000 m: Målsætning: top 6. Acceptabelt top 8. 
o HK2 1000 m: Målsætning: top 6. Acceptabelt top 8. 
o DK1 200 m: Målsætning: medalje Acceptabelt top 8. 
o DK1 500 m: Målsætning: medalje. Acceptabelt top 8. 
o DK2 500 m: Målsætning: top 8. Acceptabelt top 9. 
o DK4 500 m: Målsætning. top 6. Acceptabelt top 8. 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Træningsmiljø og kultur, hvor atleterne naturligt tager ansvar for egen udvikling i 

samarbejdet med den sportslige ledelse, trænerteamet, specialister og hinanden. 
o Udvikling af samarbejdet i trænerteamet som konsekvens af ændret strategi, kultur 

og bemanding, samt udvikling af samarbejdet i den sportslige ledelse 
o Optimering af skadesforebyggende tiltag og skadesbehandling. 
o Modstanderanalyse og Sprint Performance 
o Optimering af forberedelse til Tokyo (temperatur, luftfugtighed m.m.) 
o Projekt 2024 (HK4 500 m) 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (7): René Holten Poulsen, Morten Gravesen, Emma Aa. Jørgensen, 
Pernille Knudsen, Julie Frølund Funch, Line Langelund, Bolette Nyvang Iversen  

• Elite-atleter (8) 
• Bruttogruppe-atleter (9)  

 
5. Økonomi  

• Omsætning i DKF i 2017: Kr. 15.027.760 
• DKF’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. – 595.416 (derudover er der kapital bundet i 

jubilæumsfont til årsmødets disposition kr. 1.189.447) 
• Det fælles elitebudget incl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 6.472.268 
• DKF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 2.440.268 og Team Danmarks andel udgør  

kr. 4.032.000 
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• 45,19 % af DKF’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DKF modtaget kr. 1.046.000 fra Kirkbi donationen 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• DKF har i 2018 opfyldt 4 af de 14 af de sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o DK1 200 m, VM, sølvmedalje 
o DK1 200 m, EM, bronzemedalje 
o HK2 1000 m, VM, nr. 5 
o DK4 500 m, VM, nr. 8 

 
• DKF har i 2018 ikke opfyldt de resterende 10 acceptable målsætninger.  

 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er: 

o For stor grad af individuel fokusering og begrænset sammenhængskraft på EC – dels 
mellem atleterne indbyrdes og dels mellem trænerteamet og atleterne 

o På baggrund af observationer over foråret, og resultaterne ved EM, blev der bl.a. – 
med ansættelse af ny sportschef - påbegyndt en kulturændring med strukturelle 
ændringer i dagligdagen på EC  
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018: 
• DKF har i særlig grad lykkedes med: 

o Påbegyndelse af en kulturændring på EC med fokus på ansvar og ´Vi-kultur´ 
o Styrkelse af trænerkompetencer og –ressourcer på EC med fastansættelsen af 

assistenttræner  
o Præstationsoptimering via dataopsamling 

 
• DKF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål med: 

o  Integrering af TD eksperter i det daglige samarbejde 
o Udvikling og implementering af biomekanisk fingeraftryk 
o Trænerudvikling på Kraftcenterniveau. 

 
 
7. Forbundets kommentarer 
´Indstillingen kan hermed godkendes fra DKF´s side. Vi ser frem til samarbejdet i 2019´, sportschef 
Lars Robl 
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Dansk Orienterings-Forbund (DOF) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DOF indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020  

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for DOF 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DOF bevilges I alt kr. 2.475.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
o kr. 2.400.000 til det fælles elitebudget 
o kr. 75.000 fra Salling Fondene donationen til tegning af sprintkort til brug ved 

højdetræning.  
 

• DOF er desuden tidligere bevilget kr. 400.000 fra Salling Fondene til opnormering af 
landstræner ansættelse 
 

- Øvrig støtte 
• Team Danmark financierer derudover kr. 4.606 i facilitetsstøtte. 

 
I alt modtager Forbundet kr. 2.879.606 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
  

• Derudover modtager DOF kr. 0,- fra Kirkbi donationen 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DOF modtog i 2018 samlet støtte på kr. 2.800.000: 
• kr. 2.400.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 400.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 5000 i facilitetsstøtte 

 
• DOF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 755 timer.  

 
• Derudover har DOF modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 
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o VM 2019 skovdistancerne. Mellem og langdistance individuelt: resultatmål 1 
medalje – acceptabelt 1 top 8 placering 

o VM 2019 skovdistancerne. Hold: stafet resultatmål 1 medalje – acceptabelt 2 top 6 
placeringer 

o VM 2019 skovdistancerne. Overordnet målsætning: resultatmål 1 medalje – 
acceptabelt 2 top 8 placering  

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Implementering af øget specialisering mellem sprint- og skovdistancer:  

 Ansættelsen af ny landstræner har givet DOF nye og bedre muligheder for at 
videreudvikle specialiseringen og implementere dette i praksis.  

o Endurance Denmark:  
 Projekt i samarbejde med Dansk Atletik Forbund med to formål. Det primære 

formål er at udfordre DOF’s landsholdsløbere fysisk. Det sekundære mål er 
at Endurance Denmark kan generere ekstra økonomiske ressourcer til 
elitearbejdet. 

o Beskrivelse af arbejdskrav i Knock-Out Sprint: 
 Ny VM distance; Knock-out sprint, skaber nye udfordringer. DOF vil derfor 

have udarbejdet en arbejdskravsanalyse af knock-out sprint til bedre træning 
og konkurrenceafvikling. 

o Inklusion af BET træning i DOF’s landsholdsarbejde:  
 DOF ser med interesse på Brain Endurance Training (BET) som et potentielt 

redskab til at styrke løbernes beslutningskompetence under pres. Hvilket skal 
afdækkes i 2019.  

o Styrkelse og forankring af værdi/kulturarbejdet på landsholdet:  
 Målet er at forankre værdigrundlaget for den succesfulde landsholdskultur, 

og at tilpasse den til den nuværende kontekst og løbergruppe.  
o Beskrivelse af proces for evaluering af Elitecenter Orientering og Elitearbejdet i 

DOF:  
 DOF’s mål er at få identificeret hvilke succesfaktorer, der har skabt det 

nuværende resultatniveau herunder Elitecenter Orientering i Aarhus. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: Maja Alm, Ida Bobach, Tue Lassen, Jakob Edsen og Cecilie Klysner 
• Elite-atleter 6 
• Bruttogruppe-atleter 13  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DOF i 2017: Kr. 11.427.064.  
• DOF’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 1.838.961. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fondene donation for 2019 udgør i alt kr. 4.955.000 
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• DOF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 2.080.000 og Team Danmarks andel udgør  
kr. 2.875.000 

• 46% af DOF’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DOF modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DOF har i 2018 opfyldt 4 af de 6 sportslige resultatmål.  
• DOF har i 2018 opfyldt 1 af de 2 resterende acceptable målsætninger.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er 

o VM guld Maja Alm individuel Sprint 
o VM sølv Maja Alm Langdistance 
o VM bronze Mix stafet (Maja Alm, Tue Lassen, Amanda Falck Weber, Jakob Edsen) 
o EM bronze dame stafet (Cecilie Klysner, Ida Bobach, Maja Alm) 

 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DOF har i særlig grad lykkedes med  

o Forbedret adgang til relevante træningsområder:  
 Et større område i Aarhus nord blev tegnet færdigt i sommeren 2018, og 

anvendt som et led i VM forberedelsen 2018. Yderligere et område er ved at 
blive færdiggjort. 

o Udvikling og implementering af ATK Projekt 2.0:  
 ATK projektet er videreført i 2018, og der gennemføres pt. en 

beskrivelsesfase. Der forventes implementering i TC-/Klub-regi i løbet af 
foråret 2019 

o Forbedrede og fagligt stærkere træneruddannelser:  
 Der er i 2018 arbejdet videre med en nye træneruddannelser under DOF’s 

ATK projekt, og der er gennemført et større antal moduler af 
træneruddannelsen som test.  

o Større rekrutteringsgrundlag for juniorlandsholdet:  
 DOF vurderer, at det generelle niveau på danske juniorer er øget i 2018, og 

det har været en succes at give flere talenter i alderen 17-18 år mulighed for 
international repræsentation.  

o Optimering af kost og vægt: 
 DOF har med succes haft kok/medhjælper med til både mesterskaber og 

træningslejre, og det skaber gode rammer for atleternes præstationer.  
 

• DOF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 
o Implementering af øget specialisering mellem sprint- og skovdistancer, er kun 

delvist igangsat:  
 DOF er ikke helt i mål med at finde den optimale model for afviklingen af 

træningsaktiviteter frem mod VM, men vil videreføre erfaringerne fra 2018 
til 2019 og implementere disse i årsplanen.  
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7. Forbundets kommentarer 
DOF har skriftligt meddelt, at de er meget tilfredse med samarbejdet og sætter pris på opbakningen. 
Forbundet har ikke yderligere kommentarer til indstillingen 
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Dansk Sejlunion (SEJL) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er SEJL indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan. 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for SEJL. 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at SEJL bevilges I alt kr. 8.620.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 8.300.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 320.000 fra Salling Fondene donationen til High Performance setup i Japan.  

 
• SEJL er desuden tidligere bevilget kr. 796.000 fra Salling Fondene til: 

− Kr. 200.000 til direkte støtte (bevilges også i 2020).  
− Kr. 96.000 til direkte støtte i 2019. 
− Kr. 500.000 Ekstra træner (bevilges også i 2020).   

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 60.000 til: 
− Facilitetsstøtte til Dansk sejlunion og Team Danmarks elitecenter for sejlsport.  

 
I alt modtager Forbundet i 2019 kr. 9.476.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde.  
 

• Der ud over modtager SEJL kr. 768.000 fra Kirkbi donationen til: 
− Direkte støtte. 

 
 
2. Sidste periodes støtte 

• SEJL modtog i 2018 samlet støtte på kr. 9.600.000.  
• kr. 8.300.000 til det fælles elitebudget. 
• kr. 1.300.000 fra Salling Fondene donationen. 

 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 48.000 til Tilskud til driftsudgifter i forbindelse 

med kraftcenter Vest og facilitetsstøtte til Dansk sejlunion og Team Danmarks elitecenter 
for sejlsport. 

 
• SEJL fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 1124 timer.  

 
• Derudover har SEJL modtaget kr. 165.000 fra Kirkbi donationen 
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3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o 49’er  VM Målsætning: Medalje Acceptabelt 2 Top 8  
o 49’erFx  VM  Målsætning: Medalje  Acceptabelt: 2 Top 8  
o Laser Radial VM Målsætning: Medalje  Acceptabelt: Top 8. 
o Nacra 17  VM Målsætning: Medalje  Acceptabelt: Top 8.    

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Atletprogram. Samlet program for atleternes udvikling. Særligt fokus på 

sportspsykologi i 2019. 
o Trænere. Udvikle trænernes kompetencer til at motivere sejlerne til udvikling. Fokus 

på intern udvikling i trænergruppen.  
o Klubudvikling via fortsat udvikling af sportsklubkonceptet. Identifikation af 

potentielle miljøer hvor et samarbejde med elitekommuner er relevant.  

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: 6 - Jena Mai Hansen, Katja Salskov Iversen, Ida-Marie Baad Nielsen, 
Marie Thusgaard Olsen, Lin Ea Cenholt Christiansen, Christian Peter Lübeck Stephensen 

• Elite-atleter: 23. 
• Bruttogruppe-atleter: 25.   

 
5. Økonomi 

• Omsætning i SEJL i 2017: Kr. 29.078.842   
• SEJLs egenkapital pr. 31/12 2017: Kr. 6.661.054. Deraf kr. 3.593.433 i fri egenkapital. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 14.290.602. 
• SEJLs andel i det fælles elitebudget udgør kr. 4.874.602 og Team Danmarks andel udgør   

kr. 9.416.000. 
• 17% af SEJLs samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark. 
• Derudover har SEJL modtaget kr. 768.000 fra Kirkbi donationen. 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• SEJL har i 2018 opfyldt 3 ud af de 10 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
o VM Bronzemedalje i Laser Radial. 
o EM Bronzemedalje i Nacra 17. 
o 4. Plads til VM i Nacra 17. 

  
• SEJL har i 2018 opfyldt 3 af de acceptable målsætninger.  

o 12. Plads til EM i 49’er. 
o 11 Plads til VM i 49’er. 
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o 2 top 10 placeringer til VM i 49’erFx 
 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er; 
o Flere atleter har haft fokus på studier og andre aktiviteter hvilket har gjort at den 

sportslige målrettede indsats og formtopning op til mesterskaberne ikke har været 
optimalt.  

o Der har været flere besætningsrokeringer, særligt i 49’er og Nacra 17 bådene.  

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018.(3-6 vigtigste) 
• SEJL er i særlig grad lykkedes med; 

o Atletprogrammet, hvor et fyldigt program på nationalt niveau, med træningslejre og 
daglig træning i kraftcentrene har sikret træning på højt internationalt niveau. Rutine 
og kontinuitet i programmerne give øget deltagerantal.  

o Udviklingsmålet Sportsklub, fordi en målrettet indsats har betydet at der er en 
konstruktiv dialog med klubber og kommuner omkring muligheder for samarbejde. 

o Udviklingsmålet konkurrenceplanlægning og gennemføring at internationale 
aktiviteter. En velkoordineret indsats betyder at forbundet er på forkant og dermed 
sikre kontinuitet og sikkerhed i rammerne for atleternes præstationer.  
 

• SEJL har delvist igangsat følgende udviklingsmål;  
o  Udviklingsmålene omkring kost og ernæring har ikke haft en optimal opstart, men 

er nu igangsat.   
 
7. Forbundets kommentarer 
Dansk Sejlunion takker for et godt samarbejde omkring udarbejdelsen af masterplanen. 
Vi har ingen kommentarer til indstillingen. 
 
Thomas Jacobsen. 
Sportschef, Dansk Sejlunion  
19.11.2018.   
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Dansk Svømmeunion (SVØM) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er SVØM indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020 i kortbane og langbanesvømning.  

• Samarbejdet forankres fortsat i en 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan. 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for SVØM. 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at SVØM bevilges i alt kr. 6.734.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 6.534.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 200.000 fra Salling Fondene donationen: 

- VM forberedende træningslejr og stævne 
 

• SVØM er desuden tidligere bevilget kr. 716.942 fra Salling Fondene til: 
• Fysisk træner kr. 500.000 (bevilges også i 2020) 
• VM- og OL-forberedende træningslejr og konkurrence i Japan kr. 216.942 (bevilges også i 

2020) 
 

- Øvrig støtte 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 318.780 til: 

o Facilitetsstøtte Bellahøj Svømmestadion.  
 

I alt modtager Forbundet kr. 7.769.722 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Der ud over modtager SVØM kr. 924.000 fra Kirkbi donationen: 
o Direkte støtte kr. 324.000 
o Ansættelse af fysisk træner kr. 600.000 

 
2. Sidste periodes støtte 

• SVØM modtog i 2018 samlet støtte på kr. 7.466.942: 
• kr. 6.750.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 716.942 fra Salling Fondene donationen. 

 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 350.000 til: 

o Facilitetsstøtte Bellahøj svømmestadion. 
 

• SVØM fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 1734 timer.  
 

• Derudover har SVØM modtaget kr. 642.500 fra Kirkbi donationen: 
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o Direkte støtte kr. 42.500 
o Ansættelse af fysisk træner kr. 600.000 

 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o VM Langbane Målsætning: 2 medaljer i 5 finaler.   

  Acceptabelt: 1 medalje i 3 finaler.  
 

o EM Kortbane Målsætning: 5 medaljer i 10 finaler.  
  Acceptabelt: 3 medaljer i 6 finaler.  

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Implementering af nyinstalleret kamera set-up til videoanalyse på Ballehøj 

Svømmestadion med henblik på at øge kvaliteten i den daglige træning på NTC  
o Færdiggøre og implementere det igangsatte arbejde med et nationalt 

monitoreringskoncept. Herunder skabe sammenhæng med ny national tidsdatabase 
og individuel præstationsevaluering af svømmere 

o Færdiggøre enkelte indholdselementer i den udviklede sportsfaglige uddannelse af 
svømmere. 

o Evaluering af NTC som flagskib for international elitesvømning i Danmark med 
mulighed for sparring og inspiration med internationalt erfarne toptrænere. 

o Evaluering af den nationale mesterskabsstruktur med fokus på sammenhæng og rød 
tråd fra nationale mesterskaber over talentudvikling til international high 
performance. 
 

4. Atlet-indplaceringer 
• Verdensklasse-atleter 6. Pernille Blume, Signe Bro, Emilie Beckmann, Mie Østergaard 

Nielsen, Rikke Møller Pedersen og Julie Kepp Jensen. 
• Elite-atleter: 21. 
• Bruttogruppe-atleter: 21.  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i SVØM i 2017: Kr. 93.775.000. 
• SVØMs egenkapital pr. 31/12 2017: kr. 3.874.866. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 11.353.770. 
• SVØMs andel i det fælles elitebudget udgør kr. 3.902.828 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 7.450.942. 
• 12,2% af SVØMs samlede budget for 2019, svarende til 85 % af det samlede budgets frie 

midler går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har SVØM modtaget kr. 934.000 fra Kirkbi donationen 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
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- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 
• SVØM har i 2018 opfyldt alle de sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 

o 4 medaljer i 10 finaler ved EM på langbane.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er; 

o Velplanlagt forberedelser i kombination med et godt og velfungerende team-miljø og 
god team-spirit etableret på EM træningslejren i maj, videreført over de fælles EM-
forberedelser i juni i Italien frem til EM i Glasgow. 

o Stærke holdkap-præstationer – alle 3 danske EM-holdkapper i finalen og 2 af dem 
vinder medalje. 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• SVØM har i særlig grad lykkedes med;  

o At videreudvikle strukturen i unionens talent- og elitearbejde med henblik på, at 
styrke udviklingen fra junior til højeste internationale seniorniveau. 

o At indgå partnerskaber med klubber og kommuner med henblik på at fremme 
vilkårene for international high performance og den dertil hørende talentudvikling i 
dansk svømmesport. 

o At styrke den formelle og den uformelle træneruddannelse og kompetenceudvikling 
af trænere inden for talentudvikling og international high performance. Dette skyldes 
at en forøget investering i træneruddannelsesområdet med en dertilhørende udvikling 
af ATK-værktøjer fra Dansk Svømmerunions side. 
 

• SVØM har delvist igangsat følgende udviklingsmål; 
o Implementering af mere innovative verdensklasse-programmer under NTC, fordi 

NTC-trænerteamet har et højt kompetenceniveau inden for såvel international high 
performance i svømning som videnskabeligt arbejde. Den teknologisk understøttelse 
af dette, i form af videoanalyse og TritonWear trådløse analyseenheder i den daglige 
træning, mangler dog fortsat, for til fulde at kunne lykkes med udviklingsmålet for 
nærværende. Primært grundet økonomiske årsager og en længere afklarings- og 
forankringsproces med relevante partnere omkring Ballehøj Svømmestadion.  

 
 
6. Forbundets kommentarer 
Indstillingen flugter med de drøftelser, der har været ført i styregruppen mellem Dansk 
Svømmeunion og Team Danmark, og unionen har ikke yderligere kommentarer. 

  
Lars Green Bach  
Sportschef, Dansk Svømmeunion  
19.11.2018.  
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Danmarks Cykel Union (DCU) 

     1. januar 2019 – 31. december 2019 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori  

 På baggrund af disciplinanalysen er DCU indplaceret som Verdensklasseforbund i Team 

Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

 Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 

udarbejdede masterplan. 

 2019 er år 3 i den 4 årige periode for DCU 

 

- Indstilling af støttebeløb for den kommende støtteperiode 

 Det indstilles at DCU bevilges i alt kr. 6.015.000 til det fælles elitebudget for perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019.  

 

 DCU er desuden tidligere bevilget kr. 1.734.000 til: 

o Direkte økonomisk støtte kr. 384.000 

o Udvikling af kvindeprojekt på bane og landevej kr. 1.000.000 

o Tilskud til ansættelse af sportschef kr. 350.000 

 

- Øvrig støtte 

 Team Danmark financierer der ud over kr. 276.000 til: 

o Facilitetsleje Ballerup Super Arena 

 

o Der forventes, at tildeling af ekspertsupport fra Team Danmark i 2019, vil ligge på 

niveau med 2018 (ca. 1200 timer). 

 

I alt modtager Forbundet kr. 7.749.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i  

støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 

 Derudover modtager DCU kr. 804.000,- fra Kirkbi donationen til: 

o Direkte økonomisk støtte til Casper Folsach, Lasse Normann, Niklas Larsen, 

Frederik Rodenberg, Julius Johansen, Mathias Kriegbaum og Simone Tetsche 

Christensen. 

 

2. Sidste periodes støtte; 

 DCU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 7.500.000; 

 kr. 6.100.000 til det fælles elitebudget 

 kr. 1.000.000 fra Salling Fondene donationen (Udvikling af kvindeprojekt på bane og 

landevej) 

 kr. 400.000 fra Salling Fondene donationen (Udvikling af optimalt udstyr til 

banerytterne) 

 kr. 160.000 fra Salling Fondene donationen til direkte økonomisk støtte til Julie Leth, 

Amalie Dideriksen og Trine Schmidt 
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 Team Danmark financierer der ud over kr. 276.000 til: 

o Facilitetsleje Ballerup Super Arena 

 

 DCU fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 1095 timer 

 

 Derudover har DCU modtaget kr. 165.000 fra Kirkbi donationen til direkte økonomisk 

støtte til Casper Folsach, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg, Julius Johansen, Mathias 

Kriegbaum og Simone Tetsche Christensen. 

 

3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 

- Målbeskrivelser for 2019: 

 Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

o Bane – VM 4000 m. hold herre – Målsætning: medalje – Acceptabelt: top 6 

o Bane – VM parløb herre – Målsætning: medalje – Acceptabelt: top 6 

o Bane – VM Omnium herre – Målsætning: top 4 – Acceptabelt: top 8  

o Bane – VM Omnium damer – Målsætning: medalje – Acceptabelt: top 6  

o Bane – VM parløb damer – Målsætning: medalje – Acceptabelt: top 6  

o Landevej – VM herre elite – Målsætning top 8 – Acceptabelt top 15 

o Landevej – VM enkeltstart herre elite – Målsætning top 8 – Acceptabelt top 15 

o Landevej – VM dame elite – Målsætning top 5 – Acceptabelt top 15 

o Landevej – VM enkelstart dame elite – Målsætning top 8 – Acceptabelt top 15 

o MTB – VM XCO dame elite -  Målsætning: medalje – Acceptabelt: top 8  

o BMX – VM damer – Målsætning: medalje – Acceptabelt top 8 

 

 De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  

o DCU vil tage ansvar for en aktiv antidoping indsats, hvor handlinger, indsatser og 

kontinuerlige evalueringer af handlinger og indsatser er i fokus.  

o Rekruttering og fastholdelse af piger i DCU, hvor udvikling af elitemiljøer er i fokus. 

 

4. Atlet-indplaceringer 

 Verdensklasse-atleter: 8 atleter (Julius Johansen, Casper Folsach, Frederik R. Madsen, 

Niklas Larsen, Amalie Dideriksen, Annika Langvad, Michael Valgren og Simone 

Tetsche Christensen)  

 Elite-atleter: 37 atleter 

 Bruttogruppe-atleter: 23 atleter  

 

5. Økonomi 

 Omsætning i DCU i 2017: kr. 18.390.588 

 DCU’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. -1.253.000 

 Det fælles elitebudget inkl. Salling Fondene donation for 2019 udgør i alt kr. 12.205.407 

 DCU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 4.456.407 og Team Danmarks andel 

udgør kr. 7.749.000  

 64 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark. 

 Derudover har DCU modtaget kr. 804.000 fra Kirkbi donationen 
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6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2017: 

- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

 DCU har i 2018 opfyldt de fleste af de sportslige resultatmål ved følgende præstationer:  

o Bane – VM 4000 m hold herre – nr. 2.  

o Bane – VM omnium for damer – nr. 2.  

o Landevej – VM linjeløb for herre – nr. 7  

o BMX – VM for damer – nr. 5 

o MTB – VM XCO for damer – nr. 2 

 

 DCU har i 2018 opfyldt de fleste af de acceptable målsætninger: 

o Bane – VM omnium for herre – nr. 8  

o Bane – VM parløb for herre – nr. 6  

o Landevej – VM enkeltstart for damer – nr. 12  

o Landevej – VM enkeltstart for herre – nr. 10  

o BMX – VM for damer – nr. 13  

 

 De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er 

gode muligheder for elitearbejdet i DCU. Elitearbejdet og forberedelse til de forskellige 

mesterskaber har nøje fulgt de fastsatte planer. 

 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2017. 

 DCU har i særlig grad lykkedes med: 

o Udvikling af kerneprodukterne til banecykling – cykler, hjelme og dragter.  

o Udvikling af U19 ryttere til seniorelitens baneprojekt.  

o DCU's træneruddannelser for disciplinerne BMX, MTB og banecykling er udviklet 

og beskrevet. Implementeringen forventes at foregå i 2018 og i 2019. 

o DCU’s handlingsplan omkring ”Aktiv antidoping indsats” er implementeret i 

sportsafdelingen. 

 

7. Forbundets kommentarer 

 Danmarks Cykle Union har ingen kommentarer til indstillingen. DCU har oplevet et 

rigtig godt, konstruktivt og meget kompetent samarbejde med Team Danmark både på 

daglig basis i arbejdsgruppen og i udviklingssamarbejdet.  

 Vi vil gerne fremhæve Sportschef uddannelsen som en rigtig god og udbytterig 

uddannelse. 
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Bueskydning Danmark (BUDA) 
01.01 2019 – 31.12.2019 

________________________________________________________________ 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er BUDA indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for BUDA 
 

- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 
• Det indstilles at BUDA bevilges i alt kr. 827.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 777.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen i støtte til opførelse af skydeskur i Brøndby. 

 
• BUDA er desuden tidligere bevilget kr. 610.000 fra Salling Fondene donationen til 

talentudviklingsprojekt i 2019 (Er også bevilget i 2020). 
 

- Øvrig støtte 
• Der forventes, at tildeling af ekspertsupport fra Team Danmark i 2019, vil ligge på niveau 

med 2018 (ca. 300 timer). 
 
I alt modtager Forbundet kr. 1.437.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Der ud over modtager BUDA kr. 84.000 fra Kirkbi donationen til direkte økonomisk støtte 
til Maja Jager i 2019. 

 
2. Sidste periodes støtte 

• BUDA modtog i 2018 samlet støtte på kr. 1.410.590 
• kr. 800.590 til det fælles elitebudget 
• kr. 610.000 fra Salling Fondene donationen til talentudviklingsprojekt. 
• BUDA fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 288 timer.  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o VM Recurve dame individuelt (Maja Jager) – Top 3 som målsætning og top 8 som 

acceptabelt 
o VM Recurve dame hold – Top 3 som målsætning og top 8 som acceptabelt 
o VM Compound dame individuelt – Top 3 som målsætning og top 8 som acceptabelt 
o VM Compound herre individuelt – Top 3 som målsætning og top 8 som acceptabelt 
o VM Compound herrehold – Top 3 som målsætning og top 8 som acceptabelt 
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• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er: (3-6 vigtigste i kort udgave) 
o Styrke trænings- og konkurrencemiljø for Maja Jager. 
o Opbygge nationalt landsholdscenter i Brøndby, for at opbygge et nationalt 

træningsmiljø for Eliteskytterne.  
o OL2020 dame recurvehold med regelmæssige samlinger for holdet, ligesom 

international deltagelse ved relevante stævner bliver en del af sæsonplanen. 
 

4. Atlet-indplaceringer 
• Verdensklasse-atlet – 1 atlet - Stephan Hansen, Compound 
• Elite-atleter – 4 atleter 
• Bruttogruppe-atleter – 2 atleter 

 
5. Økonomi 

• Omsætning i BUDA i 2017: Kr. 4.559.262 
• BUDA’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 1.753.079 
• Det fælles elitebudget incl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 2.308.500 
• BUDA’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 871.500 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 1.437.000 
• 27% af BUDA’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har BUDA modtaget kr. 84.000 fra Kirkbi donationen 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
 - Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• BUDA har i 2018 opfyldt et af de sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
o Maja Jager vandt sølv ved EM i recurve 

• BUDA har i 2018 opfyldt to af de acceptable målsætninger.  
o Recurve dame holdet og Compound herre holdet opnåede en top 8 placering ved EM. 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er, at der 
2018 har været meget fokus på at Maja Jager skulle præstere ved EM. De øvrige discipliner 
har fra landstrænerens side været nedprioriteret. 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018.(3-6 vigtigste) 
• BUDA har i særlig grad lykkedes med: 

o Etablering af endnu et talentcenter idet der er indgået aftale med Broby på Fyn om 
etablering af et talentcenter, således der nu er 4 talentcentre i drift. 

o At etablere kompetenceudviklingsprocesser for ungdomslandstræner og talenttrænere, 
via personlige samtaler og fælles teammøder. 

o At styrke Maja Jagers konkurrencestabilitet via øget turneringsdeltagelse i samarbejde 
med landstræneren. 

 
• BUDA har endnu ikke igangsat udviklingsmålet vedrørende kompetenceudvikling af 

landstræneren pga. skiftende sportschefer. 
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7. Forbundets kommentarer 

• BUDA har meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen for 2019. 
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Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DBwF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år et i den 2-årige periode for DBwF 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DBwF bevilges i alt kr. 1.339.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 1.339.000 til det fælles elitebudget 

 
- Øvrig støtte 

• Det anslås at DBwF i 2019 vil modtage ekspert support svarende til 272 timer 
 
I alt modtager Forbundet kr. 1.339.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DBwF modtog i 2018 samlet støtte på kr. 1.470.760: 
• kr. 1.340.760 til det fælles elitebudget 
• kr. 130.000 fra Salling Fondene donationen (Specto Videosystem) 

 
• DBwF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 266 timer.  

 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Team, EM herrer 2019: Målsætning, medalje – Acceptabelt, top 8 
o Øvrige discipliner, EM herrer 2019: Målsætning, 2 medaljer – Acceptabelt, 1 medalje, 3 

top 8 placeringer 
o Team, VM damer 2019: Målsætning, top 8 – Acceptabelt, top 16 
o Øvrige discipliner, VM damer2019: Målsætning, 1 medalje – Acceptabel, 2 top 8 

placeringer 
 

• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er:  
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o Indførsel af træningsdagbøger skal medvirke til at DBwF bliver bedre til at guide 
atleterne til at udnytte deres bowling potentiale bedst muligt (Edge 10) 

o Undervisning i testkartotek samt fysiske øvelser til forbundets trænerstab 
o Dygtiggørelse af DBwFs trænere til at kunne udøve forandringsledelse via coaching 
o Anskaffelse samt implementering af brugen af Video analyseprogrammet Dartfish 

(atletens bevægelser) – i elite/talentcentre. – i samspil med Specto (videoanalyse 
system til måling af kuglens adfærd ned ad banen). 
 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (7): Mai Ginge Jensen, Carsten W. Hansen, Thomas Larsen, Jesper 
Agerbo, Jimmy Dan Mortensen, Dan Østergaard Poulsen og Mik Stampe 

• Elite-atleter (1)  
• Bruttogruppeatleter (7)  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DBwF i 2017: Kr. 5.387.822. I 2018 er der budgetteret med kr. 5.220.000, og i 
2019 forventet omsætning på kr. 5.491.000.  

• DBwFs egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 294.239. 
• Det fælles elitebudget for 2019 udgør i alt kr. 2.448.000 
• DBwFs andel i det fælles elitebudget udgør kr. 1.109.000 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 1.339.000 
• 20,90 % af DBwFs samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DBwF har i 2018 opfyldt 1 af de 4 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
o EM, damer: Guld: All Event. Guld : Masters 

 
• DBwF har i 2018 opfyldt 1 af de 4 af de acceptable målsætninger.  

o EM damer: Team: nr. 8  
 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018: 
o Mai Ginge Jensen spillede op til sit fulde potentiale og kunne derved sikre Danmark 

2 guldmedaljer 
o VM herrer spilles efter udsendelse af materiale til Team Danmarks bestyrelse 

 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018: 
• Danmarks Bowling Forbund har i særlig grad lykkedes med:  

o Implementering af videoanalyse systemet Specto. 
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o Kulturforandringens umiddelbare positive indflydelse på ATK implementering samt 
flere individuelle turneringssejre end normalt. 

o Træner 3 er blevet udarbejdet og første kursus er vel overstået.  
 

• Danmarks Bowling Forbund har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Implementering af træningsdagbog (Edge 10) – ikke frigivet af TD. 
o Projekt med Aalborg Universitet – Projektet blev ikke til valgt af de studerende. 

 
7. Forbundets kommentarer 

Danmarks Bowling Forbund er glade for den støtte vi modtager af Team Danmark – både 
økonomisk samt mht. til eksperthjælp – hvilket er med til at give os muligheden for at udforske 
bowlingens udviklingsmuligheder på 1. række og derved blande os i verdenstoppen. 

 
Danmarks Bowling Forbund har ingen yderligere kommentarer til indstillingen. 
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Danmarks Brydeforbund (DB) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DB indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 i Græsk-romersk brydning. 

• Samarbejdet forankres fortsat i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan. 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DB. 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DB bevilges i alt kr. 594.500 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019 til det 
fælles elitebudget.  
 

I alt modtager Forbundet kr. 594.500 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DB modtog i 2018 samlet støtte på kr. 608.000: 
• kr. 608.000 til det fælles elitebudget 

 
• DB fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 234 timer.  

 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Landshold EM Målsætning: Top 3 Acceptabelt Top 6. 
o Landshold VM  Målsætning: Top 6 Acceptabelt: Top 8. 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Nyt konkurrence-setup, da det tyder på at man fra 2019 skal have samme vægt som 

på dag et. Det betyder at der er behov for at justere brydernes vægttab, væske og kost 
indtag både forud for mesterskabet, men i den grad også hvordan der bør indtage 
kost & væske i konkurrence.  

o Præstations-optimering, for at følge den internationale udvikling, hvor kravene til 
brydernes fysiske formåen fortsat er stigende. Formålet er at tilpasse den fysiske 
træning til brydernes individuelle teknik.   
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4. Atlet-indplaceringer 

 
• Verdensklasse-atleter 1, Frederik Bjerrehuus 
• Elite-atleter 1. 
• Bruttogruppe-atleter 1.   

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DB i 2017: Kr. 3.479.984. 
• DBs egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 254.092 
• Det fælles elitebudget for 2019 udgør i alt kr. 1.203.050. 
• DBs andel i det fælles elitebudget udgør kr. 608.550 og Team Danmarks andel udgør kr. 

594.500. 
• 40% af DBs samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DB har i 2018 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål. 
 

• DB har i 2018 opfyldt ingen af de acceptable målsætninger.  
 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er 
o Mark O. Madsen valgte at stoppe hans aktive brydekarriere til fordel for MMA. 

Resultatmålene var opstillet på baggrund af Marks deltagelse ved både EM og VM 
og indeholdt på den baggrund opnåelse af 2 resultater ved hvert mesterskab. 
Forbundet har opnået en 5. plads ved EM samt en 7. plads ved VM.  

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DB har i særlig grad lykkedes med;  

o Nyt konkurrence-setup. De danske brydere er foran konkurrenter i forhold til 
vægttab, kost, væske og restitution på baggrund af samarbejdet med Team Danmarks 
eksperter omkring test og ”køreplan op til og under mesterskaberne”. 

o Internationalt træningsmiljø. Tilbage i 2017 tog Danmarks Brydeforbund teten og fik 
samlet 15 landstrænere fra 15 forskellige nationer, og blev enige om en 
fælleskalender for 2018! Det betyder at alle samlinger i udlandet og på hjemmebane 
holder et verdensklasse-niveau, da alle nationer bakker op om den fælles kalender.  
 

• DB har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål; 
o  Relevant kompetenceudvikling, da de forventede aktiviteter mod forventning ikke 

blev afviklet i 2018  
 
 
7. Forbundets kommentarer 
Forbundet har skrifteligt meddelt at de ikke har kommentar til indstillingen.  
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Danmarks Ishockey Union (DIU) 

01.01.2019 – 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DIU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 i herre-ishockey 

• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år ét i den 2-årige periode for DIU 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles, at DIU bevilges i alt kr. 5.615.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 5.190.00 til det fælles elitebudget 
• kr. 425.000 fra Salling Fondene donationen: 

o Ansættelse af en fysisk træner til seniorlandsholdet - kr. 175.000,- 
o Særlige træningsindsatser som forberedelse til OL-kval. i 2020 – kr. 200.000,- 
o Deltagelse på Team Danmark og DBU’s analytikeruddannelse kr. 50.000,- 

 
- Øvrig støtte 

• Det anslås at DIU i 2019 vil modtage ekspert support svarende til 400 timer.  
 
- I alt modtager forbundet kr. 5.615.000 for støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DIU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 5.440.000: 
• kr. 5.190.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 425.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• DIU fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 376 timer.  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden: 
o Seniorlandsholdet – VM 2019 - Målsætning: Top-8 – Acceptabelt: Top 12 
o U20 landsholdet – VM 2018 -  Målsætning: Top-8– Acceptabelt: Forblive i Top div. 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Udvikling af skøjtetest som skal være med til at sætte fokus på og øge kvaliteten af 

det skøjtetekniske  
o Deltagelse i forskningsprojekt med Aarhus Universitet og Team Danmark, som skal 

undersøge de fysiske arbejdskrav i ishockey  
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o Styrkelse og optimering af den fysiske træning på senior-landsholdet. – Både i 
konkurrencesæsonen og i sommerperioden 

o Indsatser i relation til kampanalyse. Herunder deltagelse på analytikeruddannelse og 
øget fokus på analyse af modstanderhold 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Elite-atleter (40): Seniorlandsholdet 
• Bruttogruppe-atleter (80): U-20- og U18-landsholdene 

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DIU i 2017: Kr. 29.431.315.  
• DIUs egenkapital pr. 31/12 2017: kr. 2.150.000 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donationen for 2019 udgør i alt kr. 13.575.000 
• DIU andel i det fælles elitebudget udgør kr. 7.960.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

5.615.000 
• 48% af DIUs samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DIU har i 2018 opfyldt begge de acceptable målsætninger med følgende præstationer:  
o 10. plads til senior VM 
o 9. plads til U-20 VM 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er:  
o At DIU kontinuerligt arbejder med optimerende indsatser, implementering af ny 

viden og har et talentarbejde, som kontinuerligt sikrer seniorspillere på internationalt 
niveau 

o At Senior-landsholdet til VM ikke var i stand til at spille sig i kvartfinalen, som ville 
have opfyldt den sportslige målsætning. På trods af mange point og generelt højt 
niveau i grundspillet, var det danske niveau, i den afgørende kamp mod Letland, ikke 
højt nok 

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 

• DIU har i særlig grad lykkedes med følgende udviklingsmål: 
o Optimering af landstrænerteamet på seniorlandsholdet gennem ansættelse af bl.a. 

Heinz Ehlers som offensiv træner til VM. - Herunder flere scoringer i play-off end 
året før. 

o Søvn- og restitutionsindsatser på U-20- og seniorlandsholdet 
o Styrkelse af ’dual career’-vejledningen på ungdomslandsholdene 
o Videreudvikling og kvalitetsløft af forbundets træneruddannelse 
o Udvikling af samarbejdet med kraftcenterklubberne  
o Udvikling og implementering af fysiske træningskoncepter i forbundets talentarbejde 
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7. Forbundets kommentarer 
DIU har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til bestyrelsesindstillingen for 
2019 



Bestyrelsesmøde den 3.12.2018    
Sportsmanager: Lars Balle Christensen 

Danmarks Motor Union (DMU) 
     1. januar 2019 – 31. december 2019 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 
- Disciplinanalyse og støttekategori  

• På baggrund af disciplinanalysen er DMU med disciplinerne speedway og motocross 
indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan  

• 2019 er første år i den 2-årige periode for DMU, dog er der i forhold til speedway et 
skærpet fokus på, at de skal opnå en af de acceptable resultater i 2019 såfremt 
disciplinen skal kunne støttes i 2020. 

 
- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DMU bevilges i alt kr.1.050.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019; 
• kr. 1.000.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen – Vintertræningslejr for speedway 

 
- Øvrig støtte 

• Der forventes, at tildeling af ekspertsupport fra Team Danmark i 2019, vil ligge på 
niveau med 2018 (ca. 150 timer). 

 
I alt modtager Forbundet kr. 1.050.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i  
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 
2. Sidste periodes støtte; 

• DMU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 1.050.000 
• kr. 1.000.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen – Vintertræningslejr for speedway 
• DMU fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 122 timer. 
 

3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o Speedway – Par VM – Målsætning: 1. plads – Acceptabelt: top 4 
o Speedway – Grand Prix – Målsætning: minimum 1 kører i top 5 – Acceptabelt: top 8  
o Motocross – VM MX2 – Målsætning: top 3 – Acceptabelt: top 5 
o Motocross – VM for hold – Målsætning: top 8 – Acceptabelt: top 10 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Der vil fortsat være et stort fokus på samarbejdet med Haderslev kommune vedr. 

etablering af nationalt træningscenter i Vojens (SPW) og Skovbybanen (MX).  
o Øget fokus på videns baserede beslutninger. TD’s præstationsanalytiker indgår 

dialog med DMU med henblik på optimering af udstyr. 
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o Fortsætte implementeringen af ATK for at skabe optimale træningsmiljøer, som er 
en vigtig forudsætning for udvikling af talenter. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atlet: 1 atlet (Thomas Kjær Olsen)  
• Elite-atleter: 4 atleter 
• Bruttogruppe-atleter: 13 atleter  
 

5. Økonomi 
• Omsætning i DMU i 2017: kr. 13.200.000 
• DMU’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 3.225.000 
• Det fælles elitebudget incl. Salling Fondene donation for 2019 udgør i alt kr. 2.668.000 
• DMU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 1.618.000 og Team Danmarks andel 

udgør kr. 1.050.000  
• 20 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark. 
 

6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DMU har i 2018 opfyldt et af de sportslige resultatmål.  
o Motocross – Thomas Kjær Olsen, nummer 3 i VM serien. 

• DMU har i 2018 ikke opfyldt nogen af de acceptable målsætninger.  
o Målsætningen vedr. Speedway Grand Prix, Ikke opfyldt (Nicki Pedersen nr. 11). 
o Løbsformat omkring VM for hold i Speedway blev efter udarbejdelse af 

masterplanen for 2018, ændret til VM for par. (Par VM – Danmark nr. 4).  
o VM for hold i Motocross, ingen deltagelse da man ikke kunne stille med 

stærkeste hold.  
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DMU har haft øget fokus på talentudviklingen og ser en positiv udvikling for både 

speedway og motorcross. 
• 15 klubber arbejder nu efter DMU’s ATK og satsningen er styrket med flere træninger 

og forældrekurser med fokus på forældrerollen.  
• Der er indgået aftale med Haderslev Elite omkring et nationalt træningscenter i Vojens 

(Speedway) og Skovbybanen (Motocross).  
• Anvendte fysiske test på testcentret i Odense er blevet ændret og gjort mere 

speedwayspecifik. Tilsvarende test er blevet udviklet i MX. 
 

7. Forbundets kommentarer 
• DMU fortsætter strategien om fokus på udviklingen af talenterne og er meget tilfredse 

med at TD fortsat vil støtte specielt Speedway i 2019. DMU er klar over situationen og 
kan bekræfte at der er fuld fokus på opgaverne og målsætningerne. 

• DMU vil også gerne her nævne at de ser meget positivt på mulighederne i Haderslev 
Kommune i fremtiden med de kommende ændringer specielt på Speedway området, men 
også allerede gennemført på MX området. 
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Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 

01.01.2019 – 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DS indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020, Amatør Latin, Amatør Standard, Amatør 10 dans og Professionel 
Standard 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DS 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DS bevilges i alt kr. 1.281.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 1.256.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 25.000 fra Salling Fondene donationen: 

- Kompetenceudvikling af sportschef 
 

- Øvrig støtte 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 5.000 til: 

o Facilitetsleje til træning i Aarhus 
 

• Det anslås at DS i 2019 vil modtage ekspert support svarende til 262 timer.  
 

I alt modtager Forbundet kr. 1.286.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DS modtog i 2018 samlet støtte på kr. 1.256.000: 
• kr. 1.256.000 til det fælles elitebudget 

 
• Team Danmark financierer der ud over kr. 10.000 til: 

o Facilitetsleje til træning i Aarhus kr. 5.000 
o Facilitetsleje til styrketræning i Aarhus: kr. 5.000 
 

• DS fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 173 timer.  
 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Bjørn Bitsch og Ashli Williamson, VM Professionel Standard, nr.2, acceptabelt nr. 4 
o Bjørn Bitsch og Ashli Williamson, EM Professionel Standard, nr. 2, acceptabelt nr. 4 
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o Umberto Gaudino og Louise Heise, VM Amatør Latin, nr. 6, acceptabelt nr. 8 
o Umberto Gaudino og Louise Heise, EM Amatør Latin, nr. 7, acceptabelt nr. 8 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Udarbejdelse af en ATK projekt og handleplan med henblik på igangsættelse i 2019 
o Tættere samarbejde med coaches i dagligdagen. Øget synlighed og dialog i 

klubmiljøet. 
o Strukturel præstationsoptimering af eliten. Udvikling af en kultur med en stærk 

sammenhængskraft og høj trivsel, som kan sikre rekruttering af flere dansere, 
fastholdelse og udvikling af talenter samt præstationsoptimere eliten. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

- Verdensklasse-atleter (4): Bjørn Bitsch og Ashli Williamson (PD standard), Umberto 
Gaudino og Louise Heise (Amatør latin) 

- Elite-atleter (6) 
- Bruttogruppeatleter (18) 

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DS i 2017: Kr. 3.167.905. I 2018 er der budgetteret med kr. 3.350.670, og i 
2019 forventes en omsætning på niveau med 2018.  

• DS’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 1.277.789. 
• Det fælles elitebudget incl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 2.211.000 
• DSs andel i det fælles elitebudget udgør kr. 930.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.281.000 
• 44 % af DS’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DS har i 2018 opfyldt 1 af de 6 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
o VM Professionel Division Standard: Sølv 

 
• DS har i 2018 opfyldt 2 af de 6 acceptable målsætninger:  

o EM Amatør 10 dans: nr. 5 
o VM Amatør Latin: nr. 8 

 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er: 

o VM Professionel Division Standard afvikles den 2. december 2018 
o Nikolaj Lund og Martha Kocik er overgået til Proffessionel Division 10 dans og 

deltog derfor ikke i VM Amatør 10 dans 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018: 
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• DS har i særlig grad lykkedes med følgende udviklingsmål: 
o At få styrket den sportslige ledelse ved udpegning af ansvarlig i Elitedriften, Helle Loft 

som koordinator af Kraftcentre. 
o Samarbejde med coaches omkring eliteparrenes deltagelse til EM og VM. 

 
• DS har ikke igangsat følgende udviklingsmål, grundet udskiftning af Sportschef over to 

omgange i det forgange år: 
o Kompetenceudvikling af sportschefen, Sportschefuddannelsen. 
o Indsatsområderne vedrørende ATK implementering. 
o Afdækning af potentielle samarbejdsrelationer i Elitekommunerne 

 
7. Forbundets kommentarer 
Danmarks Sportsdanser Forbund er tilfredse med indstillingen. Vi glæder sig meget til at fortsætte 
vores samarbejde og det igangsætte samt videreudvikle de spændende projekter, som indgår i 
masterplanen for 2019. 
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Dansk Atletik Forbund (DAF) 

01.01.2019 – 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DAF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DAF 
 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DAF bevilges i alt kr. 2.405.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 2.000.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 405.000 fra Salling Fondene donationen til ekstra midler til OL kampagne. Midlerne skal 

gå til: træner ansættelse til Sara Slott Petersen frem mod OL 2020; Sara Slott Petersens egen 
behandler tilknyttes tættere frem mod OL 2020; træner setup til endurance projekt herunder 
ekstra trænerstøtte til blandt andet Maja Alm og Abdi Ulad frem mod OL 2020. 
 

• DAF er desuden i 2019 tidligere fra Salling Fondene bevilget kr. 1.004.000 til: 
o Elitechef ansættelse: kr. 500.000 
o Internationalt trænernetværk og udvikling: kr. 200.000 
o Direkte individuel økonomisk støtte: kr. 304.000 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover ca. kr. 90.000 til leje af Marselisborg hallen, Århus 
Stadion og foyeren i Ceres arena. 

 
• Der ud over modtager DAF kr. 0,- fra Kirkbi donationen: 

 
 

I alt modtager DAF kr. 3.499.000 for støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 
 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DAF modtog i 2018 samlet støtte på kr. 2.100.000: 
• kr. 2.000.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 90.000,- til leje af Marselisborghallen, leje af 

baner med lys på stadion og adgang til træning i foyeren i Ceres Arena 
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• DAF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 436 timer.  
 

• Derudover har DAF modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o VM 2019: resultatmål top 5 + top 16 placering – acceptabelt mål top 8 + top 24 

placering 
o EM inde 2019: resultatmål 2 finale placeringer – acceptabelt 1 finale placering 
o OL 2020: resultatmål top 5 + top 16 placering – acceptabelt mål top 8 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o High Performance Program 

 Der skal udarbejdes et High Performance Program for dansk eliteatletik, som 
skitserer de helt grundlæggende forudsætninger for at kunne opnå 
internationalt High Performance niveau. 

o Elitestrategi 2024 
 Der er behov for en langsigtet strategiplan for dansk eliteatletik, som både 

forholder sig til DAF’s omverden og som styrker eliteatletikkulturen internt i 
DAF 

o Internationalt samarbejde 
 DAF vil videreføre og udbygge den træningsfaglige vidensdeling og 

samarbejde om at indgå i internationale netværk mhp invitationer til stævner 
med gode bonuspoint til den nye World Ranking. 

o High Performance atletuddannelse 
 High Performance atletuddannelse skal forberede DAF’s talentfulde unge 

atleter til en atletik karriere.  
o Kortlægning af skader 

 Der er behov for en nærmere kortlægning af de mange skader blandt DAF 
udøverne mhp at blive klogere på, hvorfor og hvad der evt. kan gøres for at 
undgå skaderne. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasseatleter: Sara Slott Petersen 
• Eliteatleter: 6 
• Bruttogruppe atleter: 7-11 

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DAF i 2017: Kr. 20.900.000  
• DAF egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 1.125.000 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 6.572.000 
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• DAF andel i det fælles elitebudget udgør kr. 3.163.000 og Team Danmarks andel udgør    
kr. 3.409.000 

• 25% af DAF’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DAF modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• Målopfyldelse af sportslige resultatmål.  
o DAF har i 2018 opfyldt 1 af de 2 sportslige resultatmål med en 6. og 7. plads ved 

EM.  
o DAF har i 2018 opfyldt den acceptable målsætning med 2 top 8 placeringer og 2 top 

16 placeringer.  
o De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 

er: 
 Andreas Bube blev nr. 6 i 800m finale ved EM 2018 
 Anna Emilie Møller blev nr. 7 i 3000m fh finale ved EM 2018 
 Ole Hesselbjerg blev nr. 15 i 3000m fh finale ved EM 2018 
 4x100m stafet kvinder blev nr. 11 ved EM 2018 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018.  
o DAF har i særlig grad lykkedes med følgende udviklingsmål: 

o Udarbejde udviklingsplan; og herunder uddanne udpegede relevante trænere 
fra ATK-TC- og EKC-regi med IAAF uddannelse som academy coach som 
slutmål.  
 Elitechef Bo Berg Overgaard har gennemført lederuddannelse i elitesport 

2018. I forhold til indplacering af landstrænere i IAAF’s 
uddannelsessystem, er IAAF endnu ikke endeligt på plads med et nyt 
system.  

o At etableret/udvikle et samarbejde i nordisk/international sammenhæng i 
2018 for minimum 3 tekniske discipliner.  
 Der er etableret samarbejde eller kontakt med landstrænere og trænere fra 

Tyskland, Spanien, Portugal, Sverige og Polen. 
o Etablering af 4 Løbe-TC i elitekommuner,  
 da møder og workshops med interesserede klubber er afholdt. På denne 

baggrund er oplæg til samarbejdsaftaler klar til endelig indgåelse med de 
interesserede klubber. 

o Én elitekultur frem mod fælles sportslige mål.  
 DAF har gennemført kulturanalysen, og har ud fra analysens 

konklusioner gennemført forskellige tiltag i forhold til målsætningen. 
o DAF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 

o At udarbejde udviklingsplan for udpegede personlige trænere for TD 
bruttogruppe aktive.  
 Dette skyldes, at IAAF endnu ikke er klar med en annonceret ny 

uddannelsesstruktur. 



Bestyrelsesmøde den 3.12.2019    
Sportsmanager: Gregers Lehrmann Bruun 

Side 4 af 4 
 

 
7. Forbundets kommentarer 
DAF har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen for 2019. 
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Dansk Automobil Sports Union (DASU) 

01.01.2019 – 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DASU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020  

• Samarbejdet forankres i en 2- årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DASU 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DASU bevilges i alt kr. 900.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
o kr. 800.000 til det fælles elitebudget 
o kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen til Racing for Denmark 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark financierer der ud over kr. 0,-  
 
I alt modtager Forbundet kr. 900.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Der ud over modtager DASU kr. 0,- fra Kirkbi donationen 
 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DASU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 900.000: 
• kr. 800.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• DASU fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 16 timer.  

 
• Derudover har DASU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Formel 1: resultatmål top-7 – acceptabelt mål top-8 VM mesterskab (Kevin Magnussen) 
o World Endurance Championships: Resultatmål top 3 – acceptabelt top 5 (Marco 

Sørensen, Nicki Thiim, Michael Christensen)  
o US GT Championships: Resultatmål top-3 – acceptabelt top-5 (Jan Magnussen) 
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o Formel 3: Resultatmål top 3-placering mesterskab + P1 Rookie mesterskab – 
acceptabelt mål top-5 mesterskab + top 3 rookie (Christian Lundgaard + Frederik Vesti)  

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Udarbejdelse af kontraktmanual for aktive.  

 I løbet af 2019 undersøges om det er muligt at udarbejde en letforståelig 
rådgivende manual til brug for unge talenter, der er på vej mod sin første 
professionelle aftale.  

o Videreføre Racing for Denmark.  
 RFD blev etableret i 2017 med det formål at støtte særlige talenter. I 2019 er 

målsætningen 1 million kroner.  
o Videreudvikling af Racing for Denmark.  

 Efter Engelsk forbillede skal det undersøges om Racing for Denmark kan 
udvikles fra det nuværende koncept til en Fond efter model Racing Step 
Foundation i England. 

o Revision elitekoncept Niveau 3.  
 Konceptet har fungeret efter hensigten siden 2005, men bør have et 

"serviceeftersyn". Formålet er en tilpasning af ovenstående til situationen i 
international kartingsport p.t. 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse atleter Kevin Magnussen (Formel 1) Jan Magnussen (USA GT pro), Michael 
Christensen (WEC – GTE pro), Nicki Thiim (WEC – GTE pro); Marco Sørensen (WEC – 
GTE pro) 

• Elite-atleter 11 (forventet) 
• Bruttogruppe-atleter 10 (forventet)  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DASU i 2016/2017: Kr. 9.562.430.  
• DASU’s egenkapital pr. 30/9 2017: kr. 4.682.591. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 1.700.000 
• DASU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 800.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

900.000 
• 16% af DASU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DASU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

o DASU opfylder ultimo oktober 2018 de sportslige resultatmål for verdensklasse atleterne: 
Kevin Magnussen, Michael Christensen og Jan Magnussen.  Marco Sørensen og Nicki 
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Thiim har ikke opfyldt de acceptable målsætninger. Dog er løbssæsonerne ikke helt færdige 
endnu. 

o For eliteatleter ultimo oktober 2018 har Christian Lundgaard, Mikkel Jensen, Dennis Lind, 
Mikkel Mac og Niklas Nielsen (mester) opfyldt målsætningerne.  

o DASU har pr 5. november opfyldt de sportslige resultatmål for bruttogruppeatleter i 2018.  
o Udover definerede resultatmål i masterplanen 2018 har DASU leveret følgende resultater:  

 Michael Christensen har vundet 24 timers løbet i Le Mans i klassen GT pro. 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DASU har i særlig grad lykkedes med  

o Netværksgruppen Racing for Denmark (RFD) 
 hvor det er lykkedes at indsamle i alt 475.000 til ekstra støtte af de bedste 

racetalenter. 
o Projektansvarlig niveau 3.  

 Dennis Wounlund er ansat som projekt ansvarlig for niveau 3, og det har 
fungeret tilfredsstillende. 

o Efteruddannelse Sportschef 
 Sportschef Bo Baltzer Nielsen har gennemført lederuddannelse i elitesport.  

o Indføre Formel 4 i Danmark.  
 Formel 4 er blevet fuld integreret i den nationale motorsport, og en del af 

DASU’s talentarbejde. 
o Udvikling af dansk superkart.  

 DSK har opnået international standard hvad angår løbsafvikling, hvilket var 
formålet. 
 

• DASU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 
o  Fremme brug af simulatorer.  

 Samarbedet med Massive Motorsport er ophørt, da deres simulatorer ikke levede 
op til de forventninger der må kræves. 

o Projektansvarlig for niveau 3 
 Dennis Wounlund har kun delvist opfyldt mål om kompetenceudvikling, ved at 

deltage i fyraftensmøder og netværk. 

 
7. Forbundets kommentarer 
DASU har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen for 2019. 
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Dansk Bordtennis Union (DBTU) 

01.01.2019 – 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DBTU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 

• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DBTU 
 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DBTU bevilges i alt kr. 625.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
o kr. 505.000 til det fælles elitebudget 
o kr. 120.000 fra Salling Fondene donationen til øgede turneringsudgifter 2019 

 
• DBTU er desuden tidligere bevilget kr. 50.000 fra Salling Fondene donationen til: 

o Dartfish medrejsende ekspert: kr. 10.000 
o Ekstra træner til trænings setup for Jonathan Groth: 40.000 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 65.000 i tilskud til halleje af bordtennishal i 
Idrættens hus. 

 
I alt modtager Forbundet kr. 740.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Derudover modtager DBTU kr. 170.000 fra Kirkbi donationen til yderligere tilknytning af 
trænerkapacitet til OL satsning for DBTU landshold. 

 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DBTU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 570.000: 
• kr. 505.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 65.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 65.000 i tilskud til halleje af bordtennishal i 

Idrættens hus. 
 

• DBTU fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 147 timer.  
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• Derudover har DBTU modtaget kr. 135.000 fra Kirkbi donationen til yderligere tilknytning 
af trænerkapacitet til OL satsning for DBTU landshold. 

 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o VM individuelt 2019, Jonathan Groth: resultatmål top 8, acceptabelt top 8 
o VM double 2019, Jonathan Groth og tysk makker: resultatmål medalje, acceptabelt 

top 8 
o EM hold 2019, herrelandsholdet: resultatmål medalje, acceptabelt top 8 
o Jonathan Groth, 6 platinum og 1 worldtour turnering: resultatmål 1x top 4 - 

acceptabelt 1 x top 8. 
o Jonathan Groth: bedste placering på renset verdens rangliste løbende i 2019: 

resultatmål top 8 – acceptabelt top 10. 
o OL 2020: Resultatmål 8 – acceptabelt top 16 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Gøre træningshallen tidssvarende 

 Hallen har behov for et mindre renoveringsløft for at være tidssvarende.  
o Implementering af DartFish til landsholdet 

 Via en statistik- og videodatabase, vil DBTU gøre landsholdets taktiske 
forberedelser op til kampe enklere og bedre. 

o At skabe bedre materialemæssige forudsætninger, så vi kommer nærmere asiaterne. 
 I et samarbejde med Team Danmark og DTU vil DBTU gerne undersøge, 

hvilke muligheder der findes for at optimere det eksisterende materiale.  
 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: 0 
• Elite-atleter: 3 
• Bruttogruppe-atleter 1 

 
 

5. Økonomi 
• Omsætning i DBTU i 2017: Kr. 4.903.426.  
• DBTU’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 1.218.038. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 1.415.824 
• DBTU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 740.824,- og Team Danmarks andel udgør 

kr. 675.000 
• 25% af DBTU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DBTU modtaget kr. 170.000,- fra Kirkbi donationen 
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6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DBTU har i 2018 opfyldt 1 af 2 af de sportslige resultatmål. 
• DBTU har i 2018 opfyldt 1 af 2 af de acceptable målsætninger.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er 

o EM bronzemedalje EM 2018 - Jonathan Groth i double med sin tyske makker   
o EM 8. dels finale EM 2018 – Jonathan Groth i single 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DBTU har i særlig grad lykkedes med  

o Struktureret brug af DartFish.  
 Databasen med videoklip af top 35 i Europa mod venstrehåndede spiller er 

ved at være helt færdig. Implementeringen i forbindelse med turneringer vil 
ske ultimo 2018 og primo 2019.  

o Skabe flere trænere på diplomniveautræner niveau.  
 To trænere har været igennem uddannelsen og to nye er netop påbegyndt 

uddannelsen.  
o Implementering af elitestrategi.  

 DBTU planlægger, at samle de bedste trænere ved et arrangement ultimo 
2018, hvor de formidler om idéerne og begrundelserne bag strategien.  

o Forbedre belægningerne til Jonathan Groth og seniorlandsholdet.  
 Projektet med forbedringer af belægninger har afventet DTU studerende, 

denne er nu fundet.  
 

• DBTU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 
o  Dygtiggøre de sportslige ansatte.  

 Landstræneren skal prioriteres i 2019 (eller måske først efter OL i 2020), da 
kvalifikationsperioden frem mod Tokyo 2020 kommer til at tage al tiden. 

o Få etableret samarbejde med de elitekommuner som har bordtennis.  
 Efter elitekoordinators opsigelse er møderne med samarbejdskommunerne 

ikke blevet prioriteret. Målsætninger for klubber og trænere er dog blevet 
videreført i DBTU’s aftale med DIF. 

 
 
7. Forbundets kommentarer 
DBTU har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen for 2019. 
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Dansk Golf Union (DGU) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DGU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020  

• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DGU 
 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DGU bevilges i alt kr. 2.350.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 2.350.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 0,- fra Salling Fondene donationen: 

 
 

• DGU er desuden tidligere bevilget i alt kr. 500.000 fra Salling Fondene donationen til: 
o Ekstra landstræner tilstedeværelse: kr. 250.000 
o Øget indsats i sportspsykologi: kr. 250.000 

 
- Øvrig støtte 

• Team Danmark finansierer derudover kr. 0,- 
 

I alt modtager Forbundet kr. 2.850.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Derudover modtager DGU kr. 0,- fra Kirkbi donationen 
 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DGU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 2.850.000: 
• kr. 2.350.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 500.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• Team Danmark financierer derudover kr. 0,-  

 
• DGU fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 8 timer.  

 
• Derudover har DGU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 
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3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Herrer og damer professionelle - Major/WGC golf mesterskab - Målsætning: Top 3 - 

Acceptabelt Top 8 
o Amatør herrer og damer. EM individuel og hold - Målsætning top 3 - Acceptabelt 

Top 8 
o OL 2020 herrer og damer: Resultatmål top 3 – acceptabelt mål top 12.  

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Sportspsykologisk konsulent:  

 Jakob Hansen der startede som sportspsykolog for DGU i 2018, skal i 2019 
skifte fokus til i højere grad arbejde direkte med spillerne i de primære 
trupper (A- trupper og Pro-team). 

o Landsholdskoncept:  
 DGU skal beskrive deres landsholdskoncept - herunder beskrive procedurer 

og principper for udvikling af den enkelte spiller.  
o Ny pigelandstræner:  

 DGU har udvidet deres trænerstab med en ny landstræner med trup ansvar for 
pigelandsholdet. Den nye landstræner skal implementeres i det eksisterende 
setup.  

o Sparring mellem landstrænerne:  
 Som en del af den fælles Masterplan for landsholdsstaben, er det aftalt at 

landstrænerne skal sparre mere med hinanden i konkrete coaching situationer 
med henblik på at udvikle deres arbejde med atleterne.  

 
 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter: 0 
• Elite-atleter: 17 
• Bruttogruppe-atleter: 25 

 
 
 

5. Økonomi 
• Omsætning i DGU i 2017: Kr. 44.289.000.  
• DGU’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 10.733.000. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fondene donation for 2019 udgør i alt kr. 8.570.000 
• DGU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 5.720.000 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 2.850.000 
• 19% af DGU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DGU modtaget kr. 0,- fra Kirkbi donationen 
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6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

o DGU har i 2018 opfyldt cirka halvdelen af de sportslige resultatmål.  
o DGU har i 2018 opfyldt de fleste af de acceptable målsætninger.  
o De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er: 

 Thorbjørn Olesen blev nr. 3 i WGC Bridgestone Invitational  
  Hos Amatør herrer opnåede Nicolai Højgaard guld ved EM individuelt og  
 Amatør herrer vandt VM guld i hold 
 Amatør herrer vandt EM bronze i Hold.  
 Amatør kvinder vandt EM bronze i hold. 
 Af de opstillede målsætninger blev den acceptable målsætning om top 16 ved major 

golf mesterskab for professionelle damer ikke opnået. Bedste placering blev Emily K 
Pedersen placering som nr. 41 ved US Open 

 Af de opstillede resultatmål opnåedes alle øvrige acceptable målsætninger.   

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 

• DGU har i særlig grad lykkedes med: 
o Fastholdelse af stor tilfredshed på teknisk træning blandt primære spillere (ProTeam 

og A-Landshold)  
 alle de beskrevne aktiviteter er gennemført 
 stor tilfredshed er fastholdt (8,2 på 10-skala) 

o Fysisk træning blandt primære spillere,  
 de beskrevne aktiviteter er gennemført eller stort set gennemført. 
 øget tilfredshed er opnået (8,4 på 10-skala) 

o Mental træning blandt primære spillere,  
 alle de beskrevne aktiviteter er gennemført eller stort set gennemført. 

Tilfredshed er fastholdt på 2017 niveau blandt primære spillere.  
o Administration, kommunikation og planlægning, blandt primære spillere. 

 alle de beskrevne aktiviteter er gennemført eller stort set gennemført 
 øget tilfredshed er opnået (8,4 på 10-skala) 

 
• DGU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål 

o Øget samarbejde med spillerens bagland  
 Er kun delvist igangsat, da det har afventet udviklingen af nyt 

landsholdskoncept, som har været sat på stand by grundet barsel til 
elitekoordinator i 2018 og prioritering af andre opgaver. Nyt trænernetværk 
er dog startet på Facebook og med to fysiske møder  

o Optimering af læring,  
 dette punkt er endnu ikke blevet sat ordentlig i gang. Punktet afventer endelig 

færdiggørelse af landsholdskoncept i 2019. 
o Teknologi  

 Ikke igangsat - vil indgå i udarbejdelsen af landsholdskoncept  
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7. Forbundets kommentarer 
Først og fremmest vil vi gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med vores konsulent, 
Gregers Lehrmann Bruun, og for den gode overgang og opstart med sportspsykologisk konsulent 
Jakob Hansen, som formelt var ansat i Team DK frem til 1. juli i år.  
  
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 vores World Tour spillere i ProTeamet. I alt er der ca. 45 spillere i vores 
primære trupper, hvor Lucas Bjerregaard netop er rykket ind i top 50 på VR og topper den interne 
rangliste.  
  
Thorbjørn Olesen er pt. bedste dansker som nr. 42 på VR – og det, at have to spillere indenfor top 
50, er første skridt imod DGU’s vision om en dag at kunne fejre den første danske major vinder.    
  
Vi er meget positive over, at der på trods af en reduktion i ”grundstøtten” er gode muligheder via 
tildelingerne fra Salling Fondene. Vi bemærker, at DGUs egenfinansiering af det fælles elitebudget, 
når tildelingerne fra Salling Fondene regnes med, fortsat er relativ høj med 67%. 
  
Det er glædeligt, at vi fremover i Masterplanen kun beskriver de største resultatmålsætninger og nye 
udviklingsmål. De bagvedliggende delmål og mere driftsbaserede fokusområder og udviklingsmål 
vil fortsat indgå i DGU's egen virksomhedsplan og således supplere Masterplanen uden 
dobbeltarbejde. Vi ser bla. derfor frem til et fortsat konstruktivt og frugtbart samarbejde i det 
kommende år og fortsat implementeringen af de to nye indsatser, der er blevet mulige via Salling 
Fondene, men henstiller også til, at vores samlede støtte ikke begrænses yderligere eller i årende 
frem mod OL 2020. 
  
Med venlig hilsen,  
Dansk Golf Union,  
Morten Backhausen, Direktør & Claus Mølholm, Sportschef 
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01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 

1. Indstilling 
- Disciplinanalyse og støttekategori  

• På baggrund af disciplinanalysen er DBU indplaceret som Eliteforbund i Team 
Danmarks Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 4-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan (2+2 år) 

• 2019 er år 3 i den 4-årige periode for DBU 
• Der er udarbejdet særskilt aftale vedrørende TV rettigheder og provenu mellem DBU og 

Team Danmark. Denne aftale er løbende fra 1. maj 2018 til 31. december 2020. 
 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 
• Det indstilles at DBU bevilges i alt kr. 9.000.000 til det fælles elitebudget for perioden 

01.01.2019 – 31.12.2019. 
 

- Øvrig støtte 
• Team Danmark finansierer derudover kr. 75.000 i til facilitetsleje i forbindelse med leje 

af træningsbaner. 
 

• Der forventes, at tildeling af ekspertsupport fra Team Danmark i 2019, vil ligge på 
niveau med 2018 (ca. 450 timer). 

 
I alt modtager Forbundet kr. 9.075.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

2. Sidste periodes støtte; 
• DBU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 9.000.000 til det fælles elitebudget; 
• Der blev ligeledes givet 75.000 kr. i facilitetsstøtte i 2018 
• DBU fik i 2018 via masterplanen bevilliget ekspert support svarende til ca. 450 timer. 

 
3. Resumé af vigtigste resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
• Herrer U21 EM; Mål Kvalifikation til OL via slutrunde (top 4) -  acceptabelt top 8 
• Herrer U19 EM; Mål kvalifikation – acceptabelt kval. til eliteround 
• Herrer U17 EM; Mål Kvalifikation – acceptabelt kval. til eliteround 
• Kvinder U19 Mål; EM Kvalifikation – acceptabelt kval. til eliteround 
• Kvinder U17 Mål; EM Kvalifikation – acceptabelt kval. til eliteround 

 
• Der er opstillet følgende overordnede resultatmål for hele samarbejdsperioden: 

• A landshold kvinder – direkte kvalifikation til EM 2021 
• A landshold herrer – direkte kvalifikation til EM 2020 
• U21 herrer – kvalifikation til OL i Tokyo via top 4 ved EM 2019 
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• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
 

o Projekt pigetræning Danmark i samarbejde med elitekommuner og relevante 
kvindeklubber 

o Nyt licenssystem for A+ herrer 
o Gennemførelse af fodboldanalytiker uddannelsen 

 
4. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse-atleter: Ingen 
Elite-atleter: Kvinde A-landsholdet og Herre U/21 landshold 
Bruttogruppe-atleter: Ungdomslandsholdene  
 

5. Økonomi  
• DBU’s egenkapital pr 31.12. 2017 var på 130 mio. kr. denne forventes at falde over de 

kommende år til 110 mio. kr. 
• Det fælles elitebudget for 2019 er på i alt ca. kr. 49.000.000 
• DBU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 40.000.000 og Team Danmarks andel 

udgør kr. 9.000.000  
• Desuden gives der via masterplanen kr. 75.000 i facilitetsstøtte i 2019 
• Ca. 20 % af specialforbundets samlede budget går til det fælles elitebudget med Team 

Danmark. 
 

6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018: 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

DBU har opfyldt 3 af de seks sportslige resultatmål for 2018 mens 2 ud af seks er inden 
for de acceptable mål. (se i øvrigt masterplanen) de primære årsager til denne grad af 
målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er at;  
• U21 herre opnåede direkte kvalifikation til EM 2019 (målsætning) 
• U19 og U17 herrer kvalificerede sig til EM (Målsætning)  
• U19 og U17 kvinder opnåede kvalifikation til eliteround /2. kval. runde.  

(acceptabelt) 
• Af ikke opnåede mål skal det bemærkes at Kvinde A ikke kvalificerede sig til VM 

2019 og samtidig går glip af muligheden for OL kvalifikation. Dermed kan den 
næste slutrunde for Kvinde A tidligst blive EM i 2021. 

 
- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 

• DBU har i særlig grad lykkedes med udvikling af en ny analytiker uddannelse, som 
er udarbejdet i 2018 og gennemføres fra 2019. 

• Integrering af sportspsykolog på U/holdene er lykkes rigtig godt og der efterspørges 
mere end TD efterkomme. 

• Ligeledes er der kommet yderligere styr på den fysiske udvikling af spillerne (på 
kvindesiden) efter TD’s ansættelse af Christina Ørntoft. 
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• DBU har ikke igangsat et samarbejde omkring samling af de bedste pigespillere på 
efterskoler på grund af manglende politisk opbakning og en vurdering af at det er 
bedre at integrere det hos flere (elite)kommuner eller klubber. 

 
7. Forbundets kommentarer 

DBU har skriftligt redegjort for at de ikke har kommentarer til indstillingen ud over, at; ”vi 
er glade for samarbejdet, og den fleksibilitet vi oplever fra Team Danmarks side, senest ved 
hjælpen med at stille sportspsykolog til rådighed, med kort varsel, i forbindelse med 
Vikarlandsholdet.” 
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Dansk Karate Forbund (DKarF) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DKarF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan. 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DKarF. 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DKarF bevilges i alt kr. 270.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019 til 
det fælles elitebudget. 
  

I alt modtager DKarF kr. 270.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i støtteperioden 
1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Der ud over modtager DKarF kr. 204.00 fra Kirkbi donationen: 
o Direkte Støtte kr. 84.000. 
o Trænerløn kr. 120.000.  

 
2. Sidste periodes støtte 

• DKarF modtog i 2018 samlet støtte på kr. 252.000.  
 

• DKarF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 94 timer.  
 

• Derudover har DKarF modtaget kr. 95.000 fra Kirkbi donationen 
 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o Landshold EM  Målsætning: Medalje Acceptabelt: Top 8.  

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Optimere mesterskabs-setup, som bland andet indeholder udvikling af 

sportspsykologisk program, optimering af konkurrence opvarmning samt udvikling 
af præstations analyse model. 

o Optimering af set-up i hverdagen som blandt andet indeholder brug af 
sportspsykologi i hverdagen, udvikling af individuel plan for fysisk træning for 
Katrine og individuel vejledning og plan for kosttilskud.    
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o Udvikling af elitemiljøer, med udviklingsmål omkring sportspsykologi og 
præstationsanalyse.   

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter 2, Katrine L. Pedersen og Michel Corbalan. 
• Elite-atleter 2. 
• Bruttogruppe-atleter 10   

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DKarF i 2017: Kr. 3.615.000.  
• DKarF’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 752.698. 
• Det fælles elitebudget for 2019 udgør i alt kr. 510.000.  
• DKarF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 240.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

270.000.  
• 6,49% af DKarF’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark. 

Forbundet bruger ca. 1 mio. kroner på deres samlede talent og elitearbejde. Andelen på kr. 
240.000 til det fælles elitebudget dækker OL satsningen. 

• Derudover har DKarF modtaget kr. 204.000 fra Kirkbi donationen. 
 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DKarF har i 2018 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
 

• DKarF har i 2018 opfyldt alle af de acceptable målsætninger.  
o 7. plads til EM.  
o 7. plads til VM 

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er, at på 
trods af gode forhold og forberedelsesmuligheder formåede forbundet ikke at få atleter i top 
3 til hverken EM eller VM.  

 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DKarF har i særlig grad lykkedes med;  

o At få etableret et elitemiljø omkring de bedste kæmpere, fordi der har været en 
gensidig vilje til at udvikle de allerdygtigste atleter. Det er også lykkedes at få i 
gangsat kostvejledning og fysisk træning, hvilket har en positiv indvirkning på den 
daglige træning.  
 

• DKarF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål; 
o  Præstationsanalyse, som er nedprioriteret grundet andre opgaver. 
o Mental træning er sat i bero indtil en ny sportspsykologisk konsulent overtager 

opgaven.  
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7. Forbundets kommentarer 
Samarbejdet med Team Danmark er virkelig tilfredsstillende. Dialogen er god og inspirerende. Det 
skaber virkelig gode muligheder for os, og gør os i stand til at udvikle os til et internationalt niveau. 
Det sætter vi pris på. 
 
Vi ser frem til det forsatte samarbejde. 
 
Allan Kjærsgaard  
Sportschef, Dansk Karateforbund  
19.11.2018. 
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Dansk Ride Forbund (DRF) 

01.01.2019 – 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DRF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 i dressur. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årige samarbejdsaftale på baggrund af den 
udarbejdede masterplan 

• 2019 er år 2 i den 2-årige periode for DRF 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DRF bevilges i alt kr. 1.167.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
o kr. 1.167.000 til det fælles elitebudget 

 
• DRF er desuden tidligere bevilget kr. 122.000 fra Salling Fondene donationen til: 

o Perspektivgruppe projekt  
 

• Det anslås at DRF i 2019 vil modtage ekspert support svarende til 63 timer.  
 
- I alt modtager Forbundet kr. 1.289.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Der ud over modtager DRF kr. 432.000 fra Kirkbi donationen: 
o Direkte støtte kr. 192.000 
o Personlig træning af Catherine Dufour kr. 240.000 

 
2. Sidste periodes støtte 

• DRF modtog i 2018 samlet støtte på kr. 1.289.500: 
• kr. 1.167.500 til det fælles elitebudget 
• kr. 122.000 fra Salling Fondene donationen: 

o Perspektivgruppe projekt 
 

• DRF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 78 timer.  
 

• Derudover har DRF modtaget kr. 200.000,- fra Kirkbi donationen: 
o Direkte støtte kr. 80.000,- 
o Personlig træning af Catherine Dufour kr. 120.000,- 

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o EM i hold dressur: Målsætning top 3. Acceptabelt: OL-kval. 
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o EM individuel dressur: Målsætning: 1 rytter i top 3 og 1 yderligere rytter i top 8. 
Acceptabelt: 1 rytter i top 6 og 1 yderligere rytter i top 15 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Udbygning, udvidelse og vedligeholdelse af en bred elitetrup ved blandt andet at 

udvikle en sportsplan for U 25. 
o Videreudvikling af det sportspsykologiske forløb for de unge ryttere 
o Forbedring af atletens fysiske færdigheder. Træningsplan speciel udviklet til rytterne 
o Udvikling af sportsplan for U25 ryttere, inkl. Perspektivgruppen 

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter (0) 
• Elite-atleter (10) 
• Bruttogruppe-atleter (7)  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DRF i 2017: Kr. 27.623.000. I 2018 er der budgetteret med kr. 27.808.000, og 
i 2019 forventet omsætning på kr. 26.004.000. (Er ikke forelagt bestyrelsen endnu, hvorfor 
der kan blive tale om ændringer) 

• DRF’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 2.710.000. 
• Det fælles elitebudget incl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 3.144.000 
• DRF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 1.855.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.289.000 
• 11 % af DRF’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DRF modtaget kr. 432.000 fra Kirkbi donationen 

 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DRF har i 2018 opfyldt ikke opfyldt de 2 sportslige resultatmål 
 

• DRF har i 2018 opfyldt 1 af de 2 acceptable målsætninger.  
o VM for hold, nr. 7 

 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er: 

o At DRF måtte stille med et reservehold til VM grundet skader 
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018: 
• Dansk Ride Forbund har i særlig grad lykkedes med: 

o Et sportspsykologisk set-up for ungdomsryttere 
o Kompetenceudvikling af A- landstræner ved træning med Isabel Werth 
o Perspektivgruppen er igangsat med 2 udvalgte ryttere, som nærmer sig top eliten 
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• Dansk Ride Forbund har ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Arion censor grundet udskiftning på sportschefposten 

  
7. Forbundets kommentarer 
´Indstillingen er godkendt herfra. Vi glæder os til fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde´, Jacob 
Gulmann 
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Dansk Skytte Union (DSkyU) 

01.01.2019 – 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DSkyU indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020  

• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DSkyU 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles, at DSkyU bevilges i alt kr. 2.085.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 1.750.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 335.000 fra Salling Fondene donationen: 

o Kr. 240.000 til øgede udgifter til World cups grundet OL kvalifikation i 2019 
o Kr. 40.000 til international træningslejr i Bologna inden EM 2019 
o Kr. 55.000 til udvikling og indkøb af skeet ammunition i højere kvalitet til Jesper 

Hansen 
 

• DSkyU er desuden tidligere bevilget kr. 51.000 fra Salling Fondene donationen til 
ammunitionsstøtte til Jesper Hansen og Stine Nielsen  
 

- Øvrig støtte 
• Team Danmark finansierer derudover kr. 50.000 til facilitetsleje. 

 
I alt modtager Forbundet kr. 2.186.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 

• Derudover modtager DSkyU kr. 708.000,- fra Kirkbi donationen til  
o Kr. 312.000 midlertidig ekstra ansættelse af disciplintrænere i Skeet og Riffel 
o Kr. 396.000,- I direkte individuel økonomisk støtte til Jesper Hansen, Stine Nielsen 

og Rikke Mæng  
 
2. Sidste periodes støtte 

• DSkyU modtog i 2018 samlet støtte på kr. 2.301.000: 
• kr. 1.800.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 501.000 fra Salling Fondene donationen 

 
• Team Danmark finansierede derudover kr. 53.257 til baneleje på Vestereng og KBH 

skyttecenter 
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• DSkyU fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 171 timer.  
 

• Derudover har DSkyU modtaget kr. 175.000,- fra Kirkbi donationen 
o 145.000,- i direkte individuel økonomisk støtte til Jesper Hansen, Stine Nielsen og 

Rikke Mæng 
o 30.000,- til ansættelse af disciplin trænere 

 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o EM 10 m. Riffel 10 m dame: Resultatmål medalje – acceptabelt mål top 8 
o EM 10 m: Riffel 10 m dame hold: Resultatmål top 5 – acceptabelt mål top 10 
o EM 2019 (skeet og riffel) individuel: Resultatmål medalje + 1 top 8 – acceptabelt 

mål 1 x top 8 
o EM 2019 (skeet og riffel) hold: resultatmål top 5 – acceptabelt mål top 10 

 
• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt er:  
o Verdensklasse ammunition for vores skeet atleter:  

 Der er stor forskel i ammunitionskvalitet. DSkyU igangsætter et 
udviklingsprojekt med målsætning om, at udvikle verdens bedste 
ammunition. 

o Mere tid for assisterende landstræner til træning med atleterne:  
 Gennem tildelt støtte fra Kirkbi vil DSkyU øge tiden som de assisterende 

landstrænere kan være til stede ved træning og konkurrence i skeet og riffel.  
 

o Håndtering af pres/favoritværdighed samt øge fokus "her og nu":  
 I 2019 ønsker DSkyU at arbejde videre med at forbedre atleternes evne til at 

præstere under stort forventningspres.  
o Teknisk udvikling af talentcentertræner:  

 DSkyU vil højne kvaliteten af deres talentudvikling gennem en øget volumen 
af kvalificerede trænere til deres talenter. 

o Øge Skytteatleternes fysiske niveau:   
 DSkyU ønsker at skabe en træningskultur hvor den fysiske træning er lige så 

vigtig som den tekniske skydetræning. Målet bygger videre på udviklingsmål 
fra 2018, hvor der er udarbejdet en ny strategi for indsatsen i DSkyU.  

 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter Jesper Hansen (skeet), Rikke Mæng (riffel: 10 m og 3x40 skud) og 
Stine Nielsen (riffel: 10 m og 3x40 skud) 

• Elite-atleter 5 
• Bruttogruppe-atleter 4 
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5. Økonomi 

• Omsætning i DSkyU i 2017: Kr. 7.214.206.  
• DSkyU’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 1.622.866. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fondene donation for 2019 udgør i alt kr. 3.854.000 
• DSkyU’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 1.718.000 og Team Danmarks andel udgør 

kr. 2.136.000 
• 40% af DSkyU’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover har DSkyU modtaget kr. 708.000 fra Kirkbi donationen 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DSkyU har i 2018 opfyldt de fleste af de sportslige resultatmål.  
• DSkyU har i 2018 ikke opfyldt de resterende acceptable målsætning.  
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er 

o VM sølv damehold 3x40 skud 50 m riffel 
o EM guld til Stine Nielsen, samt 4. plads til Rikke Mæng Ibsen i 10 m riffel 
o EM guld til Jesper Hansen i skeet. 
o EM sølv dame hold Riffel 10 meter. 
o VM bedste placering individuelle OL discipliner 12. plads Jesper Hansen (skeet) og 

19. plads Rikke Mæng 3x40 skud 50 m riffel. 

 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DSkyU har i særlig grad lykkedes med: 

o Teknisk udvikling af talentcenter trænere:  
 da der er lagt en strategi for uddannelse af disse. Endvidere er første kursus 

allerede planlagt til gennemførelse i starten af november.  
o Mere tid for talentcentertrænerne til egen udvikling og træning med atleterne: 

  DSkyU har ansat en ny talentudviklingsansvarlig, hvilket har frigivet tid til 
Sportschefen og talenttrænere i klubberne.  

o Håndtering af pres/favoritværdighed samt øge fokus "her og nu":  
 Samarbejdet med sportspsykolog har givet resultater. DSkyU har opnået 

flere finaler til WC, EM og VM og en større andel finaleskydninger endt med 
en medaljeplacering. 

o At øge skytteatleternes fysiske niveau:  
 DSkyU har i samarbejde med Team Danmark udviklet en ny strategi for den 

fysiske træning.  
 

• DSkyU har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål: 
o Udvikling af videoanalysehuset:  

 da det ikke har været muligt at finde tidspunkter i kalenderen. Der er dog nu 
planlagt 2 dage i november og december.  

o Udvikling af testbane for riffel og pistol,  
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 rapport har afventet færdiggørelse og først er kommet til sportschefen nu. 
Derfor er næste fase først at få set på, hvilke muligheder der ligger i 
projektet på baggrund af rapporten.  

o Værktøj at træne vind indendørs:  
 Aalborg Universitet kigger på muligheder for at måle vind for at kunne skabe 

vind. DSkyU afventer erfaringer fra Aalborg Universitet inden det vurderes, 
om man vil optage målet igen.  

o Undersøge muligheder for anvendelse af focusband:  
 Dette projekt har DSkyU valgt ikke at prioritere. Da tiden behøvedes for at få 

indkørt ny riffellandstræner i 2018. 

 
7. Forbundets kommentarer 
DSkyU har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstillingen for 2019. 
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Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er DTriF indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020. 

• Samarbejdet forankres fortsat i den 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan. 

• 2019 er år 1 i den 2-årige periode for DTriF. 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at DTriF bevilges i alt kr. 836.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 701.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 135.000 fra Salling Fondene donationen: 

− Test af forberedelse – varme og højde (indgår i samlet projekt omkring klimaforhold 
i Tokyo) kr. 110.000. 

− Test af løbesko kr. 25.000. 
 

• DTriF er desuden tidligere bevilget kr. 380.000 fra Salling Fondene til: 
− Opnormering af sportschef (bevilges også i 2020) kr. 280.000 
− Træning og konkurrence for OL mix stafet holdet (bevilges også i 2020) kr. 100.000 

 
I alt modtager Forbundet kr. 1.216.000 fra Team Danmark til det fælles elitesamarbejde i 
støtteperioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 
2. Sidste periodes støtte 

• DTriF modtog i 2018 samlet støtte på kr. 800.980: 
• Kr. 700.980 til det fælles elitebudget  
• Kr. 100.000 fra Salling Fondene donationen 
• - Træning og konkurrence for OL Mix stafet (bevilges også 2020).  

 
• DTriF fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 100 timer.  

 
 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  
o Mix Relay – VM - Målsætning: Top 8 - Acceptabelt: top 12. 
o Mix Relay - EM - Målsætning: Top 3 - Acceptabelt: Top 8.  
o Langdistance - Hawaii Ironman - Målsætning: Top 3  - Acceptabelt: Top 8.  
o Langdistance – ITU VM – Målsætning: 1top 3 + 1 top 4 – Acceptabelt: 3 top 6.  
o OL Distance – EM – Målsætning: Top 3 – Acceptabelt: Top 8.  
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• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er:  

o Forbedre præstationer i varme og fugtige omgivelser, da mange betydningsfulde 
konkurrencer – herunder Ol i Tokyo – afvikles under ret ekstreme forhold, ønsker 
DTriF. at optimere håndteringen af konkurrencer under sådanne forhold, blandt 
andet ved at udarbejde drejebog for varmeforberedelser inklusiv individuelle planer. 

o Fortsat optimeringen af miljøet omkring Tri Team SDU, med særligt fokus på det 
sportspsykologiske område. 

o Afprøvning af højdetræning kombineret med varmetilvænning.     
 
4. Atlet-indplaceringer 

• Verdensklasse-atleter 1, Helle Frederiksen. 
• Elite-atleter: 10. 
• Bruttogruppe-atleter: 4.   

 
5. Økonomi 

• Omsætning i DTriF i 2017: Kr. 7.117.272. 
• DTriF’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 889.147. 
• Det fælles elitebudget inkl. Salling Fonden donation for 2019 udgør i alt kr. 2.085.500. 
• DTriF’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 869.500 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.216.000. 
• 26,5% af DTriF’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• DTriF har i 2018 opfyldt ingen af de sportslige resultatmål. 
 

• DTriF har i 2018 opfyldt 2 ud af de 7 acceptable målsætninger.  
o Nr. 1,4,5 ved ITU Langdistance VM 
o Nr. 5 til EM for Mixed relay.  

• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er; 
o For mange atleter der ikke lever op til deres fysiske niveau i international 

sammenhæng. Ved Hawaii ironman er niveauet endnu engang løftet i international 
sammenhæng. Tekniske defekt og skader i forberedelserne betyd at det ikke blev til 
topplaceringer. For Mixed relay har sæsonen været præget af skader. Med en smal 
trup har det betydet svingende præstationer og debut til atleter med lavere niveau. 
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018. 
• DTriF har i særlig grad lykkedes med; 

o At inddrage de nye Diplomtrænere i elitearbejdet omkring landsholdene og 
landsholdsaktive (fra ungdom til senior) og dermed udvide deres internationale 
erfaring og skabe vidensdeling. 3 nye trænere har været med til internationale 
opgaver og indgår i tæt dialog med sportschef/landstræner. 
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o Bedre forberedelse til varme og fugtige stævner via varmetræning i hjemlige 
omgivelser.  

o  
• DTriF har delvist/ikke igangsat følgende udviklingsmål; 

o Øget indtjening professionalisering hos de aktive, fordi det er udsat til efterår/vinter 
perioden. Der er dog indledt kontakt til flere professionelle hold for 
langdistanceatleterne 

 
7. Forbundets kommentarer 
Forbundet har skrifteligt meddelt at de ikke har kommentar til indstillingen. 
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Parasport Danmark (PD) 
01.01.2019 – 31.12.2019 

____________________________________________________________________ 
 
1. Indstilling 
- Disciplinanalyse, støttekategori og masterplan 

• På baggrund af disciplinanalysen er PD indplaceret som Eliteforbund i Team Danmarks 
Støttekoncept 2017-2020 i disciplinerne para-dressur, para-atletik, para-bordtennis, para-
svømning, para-taekwondo og para-badminton 

• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 
masterplan 

• 2019 er år ét i den 2-årige periode for PD 
 
- Indstilling af økonomisk støtte for den kommende støtteperiode 

• Det indstilles at PD bevilges i alt kr. 1.500.000 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2019: 
• kr. 1.500.000 til det fælles elitebudget 

 
• PD er desuden tidligere bevilget kr. 480.000 gennem Kirkbi donationen - der formidles via 

DIF - til: 
o Øget ansættelsesgrad af landstræner i dressur: kr. 140.000 (bevilget også for 2020) 
o Øget ansættelsesgrad af landstræner i svømning: kr. 100.000 (bevilges også for 

2020) 
o Træningslejr i atletik: kr. 100.000 (bevilges også for 2020) 
o Træningslejr i svømning: kr. 80.000 (bevilges også for 2020) 
o Konkurrencedeltagelse i taekwondo: kr. 50.000 (bevilges for 2020) 

 
• Det anslås at PD i 2019 vil modtage ekspert support svarende til 275 timer.  

 
2. Sidste periodes støtte 

• PD modtog i 2018 samlet støtte på kr. 2.016.000: 
• kr. 1.500.000 til det fælles elitebudget 
• kr. 516.000 fra Kirkbi donationen 

 
• PD fik i 2018 bevilliget ekspert support i Masterplan 2018 svarende til 262 timer.  

 
3. Resumé af resultat- og udviklingsmål i Team Danmark-ansøgning 2019 
- Målbeskrivelser for 2019: 

• Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden (3-6 vigtigste):  
o Para-dressur – EM 2019 målsætning: 5 medaljer – Acceptabelt: 2 medaljer 
o Para-atletik – VM 2019 målsætning: 3 medaljer – Acceptabelt: 2 medaljer  
o Para-svømning – VM 2019 målsætning: 1 medalje i 6 finaler – Acceptabelt: 1 top-4 i 

5 finaler 
o Para-bordtennis – EM 2019 målsætning: 3 medaljer– Acceptabelt: 2 medaljer 
o Para-taekwondo – VM 2019 målsætning: 1 medalje – Acceptabelt: 1 medalje 
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o Para-badminton - VM 2019 målsætning: 1 medalje – Acceptabelt: 1 medalje 
 

• De vigtigste udviklingsmål i 2019 som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 
lang sigt er:  

o Organisationsudvikling af PDs eliteafdeling og kompetenceudvikling af relevante 
medarbejdere 

o Styrkelse af forbundets overordnede talentarbejde i forhold til; træneransættelser, 
international konkurrencedeltagelse, etablering af talenthold, samarbejde med 
specialforbund, elitekommunesamarbejde og dual career 

o Udarbejdelse af sportsplaner (disciplinspecifik rammeplan) i svømning, atletik og 
bordtennis 

o Styrkelse af træningstilbuddet til talent- og eliteatleter i bordtennis, som ikke træner i 
Brøndby til dagligt 

o Styrke det daglige træningstilbud i badminton gennem samarbejde med et af 
Badminton Danmarks elitecentre 

 
4. Atlet-indplaceringer 

- 6 Verdensklasse-atleter: Stinna Tange Kaastrup, Susanne Sunesen, Peter Rosenmeier, 
Sophie Walløe, Lisa Gjessing, Daniel Wagner   

- 9 Elite-atleter 
- 18 Bruttogruppeatleter  

 
5. Økonomi 

• Omsætning i PD i 2017: Kr. 28.886.000 
• PD’s egenkapital pr. 31.12.2017: kr. 3.075.000. 
• Det fælles elitebudget for 2019 udgør i alt kr. 3.768.000 
• PD’s andel i det fælles elitebudget udgør kr. 2.268.000 og Team Danmarks andel udgør kr. 

1.500.000 
• 13% af PD’s samlede budget går til det fælles elitebudget med Team Danmark 
• Derudover modtager PD kr. 480.000,- fra Kirkbi donationen 

 
 
6. Evaluering/status af mål for støtteperioden 2018 
- Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

• PD har i 2018 opfyldt 3 ud af de 5 sportslige resultatmål ved følgende præstationer: 
o 2 medaljer ved VM i para-bordtennis 
o 3 medaljer ved VM i para-dressur 
o 1 guldmedalje ved EM i para-taekwondo 

• PD har i 2018 opfyldt den acceptable målsætninger i atletik 
• PD har ikke opfyldt den acceptable målsætning i para-svømning 
• De primære årsager til denne grad af målopfyldelse af sportslige resultatmål i 2018 er at:  

o Kvaliteten af landsholdstræningen i para-bordtennis, para-atletik, para-dressur og 
para-taekwondo er blevet styrket.  
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o Niels Mortensen og Jonas Larsens valgte ikke at deltage ved EM i para-svømning. 
Jonas Larsen har efterfølgende indstillet karrieren. 
 

- Status på forbundets udviklingsmål for 2018 
• PD har i særlig grad lykkedes med at:  

o Styrke landsholdarbejdet i para-dressur gennem øget ansættelsesgrad af 
landstræneren, implementering af sportsplan og struktureret talentarbejde 

o Udvikle de sportslige rammer i para-taekwondo gennem sparring og 
konkurrencedeltagelse 

o Styrke den tekniske og fysiske træning i para-bordtennis gennem tilknytning af 
fageksperter og øget ansættelsesgrad af landstræneren 
 

• PD har kun delvist igangsat følgende udviklingsmål: 
o Indsatser og udviklingsmål i relation til talentarbejde 
o Elitære samarbejder med andre specialforbund 

 
7. Forbundets kommentarer 
Parasport Danmark har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til 
bestyrelsesindstillingen for 2019 
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