ÅRSBERETNING
2018 KORT FORTALT

VI STÅR BAG DE DANSKE ATLETER

58

23

medaljer – 22 VM og 36 EM
(heraf 5 VM og 7 EM medaljer
i parasport)

Team Danmark samarbejder med 23
Elitekommuner. I 2018 blev Thisted
Kommune ny Elitekommune.

140
MIO. KR.

92,2%
af samlede midler anvendt til
direkte eller indirekte støtte til
specialforbund og atleter.

investeret i dansk eliteidræt.

42
uddannelsespartnere på
ungdomsudannelserne
– en stigning på 56 pct.

100
MIO. KR.
Novo Nordisk Fonden bevilgede
i 2018 100 mio. kr. til Team Danmark
til forskning i eliteidræt.

12
MIO. KR.

12

fra Salling Fondene og KIRKBI A/S i
direkte økonomisk støtte til atleter fra
ti idrætsgrene frem mod Tokyo 2020

Parasport blev årets
medaljetopscorer med
12 medaljer.

97

6

placeringspoint ved VM i
OL-discipliner

Team Danmark støtter
seks nye forskningsprojekter.

14
Cykling blev med
36 placeringspoint årets mest
vindende specialforbund

Team Danmark-støttede
specialforbund vandt EM- eller
VM-medaljer i 2018.

2018 GAV BOOST TIL
FREMTIDENS ELITEIDRÆT
2018 var et år med en spinkel medaljehøst i sommerolympiske discipliner. Men
Danmark har faktisk aldrig haft flere placeringer i top-8 ved VM i de første to år af en
olympiade end i 2017 og 2018, og det viser dansk eliteidræts potentiale. Samtidig
udgjorde en markant forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden en milepæl for
Team Danmark.
Når vi kaster blikket tilbage på 2018, står
en række sportslige højdepunkter stærkt
i billedet. Dansk banecykling har vist et
kæmpe potentiale, hvor både herrerne og
kvinderne har vist verdensklasse.
Maja Alm har efterhånden udviklet en flot
tradition for at hente VM-guld i orienteringsløb, Stinne Tange Kaastrup henter to
VM-guldmedaljer i paradressur, og Emma
Aastrand Jørgensen viser med VM-sølv
i kajak, at hun har bidt sig fast blandt de
allerbedste.
16 VM-medaljer, heraf fem VM-medaljer
i sommerolympiske discipliner, 29 EM-
medaljer og 12 medaljer ved EM og VM i
parasport er det blevet til i 2018 i deforbund,
Team Danmark samarbejder med.

MEDALJEKAMPEN SPIDSER TIL
Flere og flere lande intensiverer deres
satsning på eliteidræt og opruster finansielt
i jagten på sportslig succes, og som 2018
er skredet frem, kan vi overordnet konstatere, at kampen om medaljerne spidser
til. Kigger man på top 8-placeringer, som
giver et mere nuanceret billede af dansk
eliteidræts internationale præstationsevne,
er Danmark dog fuldt på højde med 2014
i de sommerolympiske discipliner. I det
sammenlignelige år 2014 blev det til otte
medaljer i sommerolympiske discipliner og

20 top 8-placeringer. I 2018 er tallene fem
medaljer og 24 top 8-placeringer.
Vi havde gerne set flere VM-medaljer til
Danmark, men de mange top 8-placeringer
viser, at danske atleter fortsat har verdensklasse i mange forskellige sportsgrene. Nu
bliver opgaven at konvertere topplaceringer til medaljer.

MILEPÆL FOR
FORSKNINGSARBEJDE
I 2018 fik omkring 50 atleter med stort
resultatpotentiale et stort økonomisk
rygstød frem mod OL i Tokyo i 2020. I alt 12
millioner kroner er frem mod OL dedikeret til
direkte økonomisk støtte, som skal hjælpe
atleternes hverdagsøkonomi og dermed
give dem mulighed for at have endnu større
fokus på at finde de sidste marginaler, der
afgør de øverste placeringer. Midlerne
kommer fra en donation fra Salling Fondene
til Team Danmark og KIRKBI A/S partnerskab med Danmarks Idrætsforbund.
Uden for de sportslige arenaer bød 2018
på en markant nyhed for Team Danmarks
muligheder for at investere i vidensudvikling
i dansk eliteidræt. I december kunne vi
offentliggøre en bevilling på 100 mio. kr. til
forskning med fokus på eliteidræt fra Novo
Nordisk Fonden. Bevillingen er en milepæl
for Team Danmark og dansk eliteidræt.

Vi får nye muligheder for at booste vores
investeringer i vidensudvikling på et helt nyt
niveau, som kan give atleter og trænere unik
viden i kampen om medaljer til Danmark.
Det er en stor målsætning for os, at vi kobler
viden og praksis tættere på hinanden. Vi
skal derfor dels investere i at styrke de
forskningsmiljøer, der arbejder med idræt
og fysisk aktivitet, dels koble forskerne
tættere på det daglige arbejde i de stærke
elitemiljøer – og atleter og trænere tættere
på forskerne.

NYE UDDANNELSESPARTNERE
I Danmark har vi valgt en eliteidrætsmodel,
som bygger på nogle stærke værdier.
Det betyder blandt andet, at det ikke er
ligegyldigt, hvordan vi vinder medaljerne.
Vi arbejder hele vejen rundt om atleterne
og giver dem muligheder for at præstere i
og uden for idrættens verden. Derfor er det
meget glædeligt at mærke opbakningen til
at give atleter fleksible vilkår på uddannelsesinstitutioner spredt over hele Danmark.
Vi har i 2018 øget antallet af uddannelsespartnere på ungdomsuddannelserne
med 56 pct., og dermed styrker vi dual
career-mulighederne markant på både de
gymnasiale uddannelser og på erhvervs
uddannelserne. Det er en rigtig god
udvikling, som forbedrer atleternes rammer
og vilkår i studietiden.

HALVVEJS GENNEM
STØTTEKONCEPTET
Med udgangen af 2018 er Team Danmark
halvvejs gennem Støttekoncept 20172020. Med den historiske forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden kan
der sættes flueben ved flere strategiske
indsatser, som bestyrelsen har defineret i
det nuværende Støttekoncept. Her har vi
defineret tre strategiske afsæt, som rum-

mer et særligt potentiale for Danmark. Det
er ’Ressourcer’, ’Innovation’ og ’Samspil’.
Der har været en positiv udvikling inden for
alle tre afsæt, og dansk eliteidræt er rustet
til fremtiden med en eliteidrætsmodel, som
mange lande misunder os, og som vi godt
kan tillade os at være stolte af.
En ting er sikker: Vi arbejder hver dag
stenhårdt for, at den positive udvikling fortsætter, og vi håber, at du fortsat vil bakke
op om vores arbejde for at gøre Danmark til
verdens bedste sted at dyrke eliteidræt.
Tak for din interesse i Team Danmarks
arbejde i 2018 og rigtig god fornøjelse med
årsberetningen.

Frank Jensen
Bestyrelsesformand, Team Danmark

SPORTSLIGE
RESULTATER I TAL
Kilde: Gracenote

DANSKE RESULTATER I 2018
14 Team Danmark-støttede specialforbund vandt EM- eller VM-medalje i 2018:
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DANMARKS TOP 8-PLACERINGSPOINT
VED VM I OL-DISCIPLINER
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Note: 8. plads = 1 point, 7. plads = 2 point osv. I discipliner uden VM anvendes End of Year Rank.

2018

DANMARKS PLACERING
PÅ RANGLISTER
Rangeringerne er baseret på antallet af top 8-placeringer ved VM eller OL det pågældende
år. Der er medtaget alle top 8-placeringer i discipliner, som er på sommer-OL-programmet i
den pågældende olympiade. “Alle discipliner” er alle olympiske og ikke-olympiske discipliner, hvor der afholdes VM, som registreres af Gracenote.
Data er hentet i Gracenote april 2019
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VINDERE PÅ OG
UDEN FOR BANEN
Team Danmark har fokus på at løfte danske atleters uddannelsesmuligheder og
styrke kompetenceniveauet blandt trænere og ledere.

SALLING FONDENE ER MED
HELE VEJEN TIL 2020

LEDERUDDANNELSE
FOR LANDSTRÆNERE

I 2018 har Salling Fondene støttet Team
Danmarks arbejde med 12,7 mio. kr.
Midlerne stammer fra en samlet donation
på 50 mio. kr., som fordeles over en fireårig
periode frem mod OL i Tokyo 2020.

I 2018 har Team Danmark udviklet en
landstræneruddannelse ’Det personlige
lederskab i elitesport’. Uddannelsen tager
afsæt i en lignende uddannelse, som er
gennemført for sportschefer.

UDDANNELSESPARTNERE

UDDANNELSESSTØTTE
TIL ATLETER

I 2018 har Team Danmark udpeget
42 uddannelsesinstitutioner på
ungdomsuddannelsesområdet til ”Team
Danmark Uddannelsespartner”. Det er
en stigning på 56 pct. sammenlignet med
perioden 2015-2018

I 2018 har Team Danmark bevilget i
alt 75 måneders uddannelsesstøtte
og finansieret ca. 1.250 supplerende
undervisningstimer til eliteatleter

15 nye uddannelsesinstitutioner er blevet
Team Danmark uddannelsespartnere i 2018,
så det samlede antal nu
er 42. Det er en stigning
på 56 pct.
Foto: Yellows
Atlet: Sif Nikoline Madsen
Forbund: Dansk Triatlon Forbund
Uddannelsessted: Falkonérgårdens Gymnasium og HF

VIDEN
FLYTTER
GRÆNSER
Dansk eliteidræt er afhængig af, at den nyeste og bedste viden er tilgængelig
for atleter, trænere og sportschefer. Derfor er innovation et strategisk afsæt
for Team Danmarks arbejde i 2017-2020.

FORSKNING SKABER VINDERE

VIDSTE DU...

Team Danmark støtter per 1. januar 2019
i alt 14 forskningsprojekter. Projekterne
spænder vidt i omfang og metode og skal
løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt
og skabe forbedret præstationsevne for
atleter og trænere.

Team Danmark har i 2018 afholdt
inspirationsmøder for landstrænere og
sportschefer med fokus på blandt andet
datadrevet feedback, sportspsykologi,
sportsmedicin fysisk træning og dual
career.

INNOVATIONSUDDANNELSE
I 2018 har Team Danmark gennemført
ni dages intern uddannelse af fem
innovationsambassadører. Desuden har
alle øvrige medarbejdere gennemført
en intern endagsuddannelse i
innovationsteknikker med udgangspunkt
i Team Danmarks måde at arbejde på.

PRÆSTATIONSANALYSE
FINDER MARGINALER
Team Danmark arbejder strategisk
med teknologisk udvikling og
præstationsanalyse i tæt samarbejde
med forbund, atleter, universiteter og
virksomheder. I 2018 har Team Danmark
blandt andet arbejdet med teknologiske
projekter i kajak, i banecykling med fokus
på optimering af materiale og udstyr, et
omfattende taktisk dataopsamlingsprojekt
i badminton, samt arbejdet systematisk
med præstationsanalyse i forbindelse med
ishockey VM 2018 i Danmark.

Emma Aastrand Jørgensen har etableret sig i den
absolutte verdensklasse. En
VM-sølvmedalje i 2017 blev
fulgt op af VM-sølv i 200 meter
i 2018. Sideløbende med den
sportslige karriere blev Emma
Aastrand Jørgensen i 2018
uddannet maler.
Foto: Tamas Kovacs / EPA /
Ritzau Scanpix

HISTORISK
FORSKNINGSBEVILLING
TIL TEAM DANMARK
I december 2018 offentliggjorde Novo Nordisk Fonden en bevilling på 100 mio. kr.
til Team Danmark. Det er første gang en forskningsbevilling er målrettet forskning i
eliteidræt og markerer dermed en milepæl i Team Danmarks arbejde.

Viden er ofte forskellen mellem medalje og
midterfelt i international eliteidræt. Derfor
var det en glædelig og markant opbakning
til forskning i eliteidræt, som Team Danmark
kunne offentliggøre i december. Novo
Nordisk Fonden har besluttet at bevilge
100 mio. kr. til Team Danmarks forskningsarbejde. En bevilling, som giver helt nye
muligheder for at investere i vidensudvikling
til eliteidrætten end tidligere.
Bevillingen er delt op i to, således at 50
mio. kr. er målrettet nye forskningsindsater,
og 50 mio. kr. er målrettet investering i
faciliteter, der skal bruges i forbindelse med
forskningen. Der er eksempelvis behov for
en række faciliteter som trykkammer og
testfaciliteter, der skal danne ramme om
den nye vidensudvikling.

Det betyder konkret, at Team Danmark
etablerer innovationscentre i Aarhus,
Odense, Aalborg og København, som skal
danne ramme for samarbejdet mellem kommuner, klubber, forbund og uddannelsesog forskningsinstitutioner. Her kan trænere,
atleter og forskere mødes og udvikle ny
viden om for eksempel ernæring, fysiologi,
test og meget andet, som kan give atleter
og trænere konkurrencefordele.

DET SIGER ATLETERNE
Hvert år gennemfører Idrættens Analyseinstitut en brugerundersøgelse for Team
Danmark, hvor vi undersøger tilfredsheden med Team Danmarks arbejde blandt
atleter, sportschefer og landstrænere.

Generelt betragtet er der høj grad af
tilfredshed med Team Danmark og Team
Danmarks ydelser. Oplevelsen er, at samarbejdet er præget af åben og konstruktiv
dialog, og at Team Danmark bidrager med
stor og afgørende værdi for forbundene.

Team Danmark roses bl.a. for at have foretaget en række aktive valg, som generelt har
styrket samarbejdet med forbundene. Hele
brugerundersøgelsen kan læses på Team
Danmarks hjemmeside.

Hvor tilfreds er du overordnet med den indsats, som Team Danmark yder for at
forbedre forholdene for dig som atlet?
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5,20
5,16
5,18
5,49
5,37
5,42
1

2

3

4

5

6

Hvordan vurderer du dine træningsfaciliteter sammenlignet med dine bedste
internationale konkurrenters?
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3,73
3,79
3,91
3,82
3,73
3,67
1

2

3

4

1 er ’meget utilfreds’, 4 er middel, og 7 er ’meget tilfreds’.
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Christian Lundgaard er
et af Danmarks lysende
motorsportstalenter,
der i 2018 på bedste
vis demonstrerede
potentialet i dansk motorsport og det imponerende talentarbejde
i Danmarks Automobil
Sports Union.
Foto: DASU

Hvordan oplever du generelt mulighederne for at kombinere uddannelse med
elitesportskarrieren?
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4,82
4,77
4,72
4,83
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I hvilken grad har du et økonomisk råderum, der sikrer fokus på din eliteidrætskarriere?
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3,98
3,86
4,21
4,03
4,26
4,28
1

2

3

4

5

6

Eller skrev dansk ishockeyhistorie
Ishockeyspilleren, Lars Eller,
vandt som den første dansker
nogensinde verdens bedste
ishockeyliga, NHL, og kunne løfte
det eftertragtede Stanley Cuptrofæ.
Eller blev oven i købet matchvinder
for sin klub, Washington Capitals,,
da han i 3. periode sendte pucken
i nettet til 4-3 i den sidste og
afgørende kamp i finaleserien.
Et fantastisk resultat for Eller og
for dansk ishockey.
Foto: Lars Møller

ELITEKOMMUNERNE
Team Danmark samarbejder med 23 Elitekommuner om at udvikle og højne kvaliteten af talentarbejdet i dansk eliteidræt. Hver kommune
understøtter de lokale talentmiljøer, så unge talenter kan udvikle
sig til at begå sig på højeste internationale niveau. Elitekommunerne
arbejder tæt sammen med idrætsskoler og de lokale ungdoms- og
videregående uddannelser, så talenterne kan kombinere
både eliteidræt og uddannelse.

AALBORG
THISTED

VIBORG
RANDERS
HOLSTEBRO

HERNING

AARHUS
SILKEBORG

HELSINGØR
HILLERØD

HORSENS
BALLERUP

VEJLE
ESBJERG

FREDERICIA
KOLDING
ODENSE

ROSKILDE

HADERSLEV
SVENDBORG

SLAGELSE

GENTOFTE
KØBENHAVN

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

H
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E
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TEAM DANMARKS
TALENTKONCEPT

TALENTSTRATEGIER I
FORBUNDENE

Team Danmark har i 2018 præsenteret
et nyt talentkoncept, som skal danne
rammen om udviklingen af stærke
sammenhængende talentstrategier
i det danske talent- og elitearbejde.
Talentkonceptet bygger på fire
overordnede elementer:
1. Viden
2. Sammenhængende talentstrategier
3. Dual career
4. Trænerudvikling

Alle forbund, som Team Danmark
samarbejder med, har strategier for
talentarbejdet og arbejder på at skabe
optimale rammer for vores næste generation
af atleter. I 2018 har Team Danmark oprettet
en “task force”, hvor et forbund og Team
Danmark i fællesskab gennemgår forbundets
talentstrategi for at identificere potentialer for
et styrket strategisk talent- og elitearbejde
med særligt fokus på dual career.

ATK 2.0
NETVÆRK FOR
TALENTANSVARLIGE
Team Danmark har i 2018 arbejdet for at
styrke viden- og erfaringsdeling på tværs
af idrætsgrene ved i samarbejde med
Danmarks Idrætsforbund at etablere et
netværk for talentansvarlige i forbundene. I
alt er 23 forbund repræsenteret i netværket

Team Danmark har i 2018 arbejdet for at højne
vidensniveauet ved blandt andet at afholde
trænersymposier for talent- og elitetrænere
samt seminar for morgentrænerne i Team
Danmarks samarbejdskommuner. Der har
særligt været fokus på implementering
af Team Danmarks koncepter herunder
værdisæt for talentudvikling og
Aldersrelateret Træningskoncept 2.0.

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

Med to guldmedaljer til
VM i 2018 har Stinna
Tange Kaastrup vundet
fem medaljer ved EM,
VM og PL.

en gang om året information om regler for
spiladfærd og doping.
Team Danmark har en intern arbejdsgruppe,
der forholder sig til relevante temaer i relation til idrættens integritet herunder også
samarbejdet med Anti Doping Danmark.

RELATIONER

I de seneste år har Team Danmark etableret
en række nye samarbejdsrelationer
med DIF. De væsentligste samarbejdsflader
i 2018 har været fælles talentprojekter,
planlægning af OL i 2020 og oprettelse af
netværk for talentansvarlige i forbundene
og trænersymposier for talenttrænere i
hele Danmark.

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

Dialog og et velfungerende samarbejde
med atleterne er vigtig for Team Danmark.
Regelmæssig kontakt med Aktivkomiteen
og dialog med specialforbundene og
atleterne sikrer et velfungerende samarbejde. Susanne Ward, der også er bestyrelsesmedlem i Team Danmark, er formand for
Aktivkomitéen.

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

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

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

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

VISION
Team Danmarks vision er at gøre Danmark til
verdens bedste sted at dyrke eliteidræt.
Caroline Woznaicki
vandt Australian Open
og generobrede 1. pladsen på verdensranglisten i 2018. Med sejren
skrev hun historie, som
den første danske
vinder af en Grand Slam.

TEAM DANMARK-STØTTEDE
ATLETER 2018
I 2018 støttede Team Danmark i alt 1.007 atleter fordelt på 132
verdensklasseatleter, 310 eliteatleter og 565 bruttogruppeatleter.

56%

44%

38%

INDIVIDUELLE IDRÆTSGRENE
HOLDIDRÆTSGRENE

62%

KVINDER
MÆND

9%

16%

75%

15-24 ÅR
25-29 ÅR
30+

TAK FOR SAMARBEJDET
OLYMPISKE PARTNERE:

PARTNERE:

SUPPLIERS:

ORGANISATION OG
MEDARBEJDERE
53 medarbejdere møder hver dag ind hos
Team Danmark i enten Idrættens Hus i
Brøndby, Sportens Hus i Aarhus eller i vores
lokale på Syddansk Universitet i Odense.
Team Danmark er en arbejdsplads med
store ambitioner på både dansk eliteidræts
og vores medarbejderes vegne. Vi kæmper
hver dag for at udvikle dansk eliteidræt og
vejen til verdensklasse.
Innovation står højt på dagsordenen i international eliteidræt og hos Team Danmark. Vi
skal konstant nytænke, afprøve og udvikle
nye måder at arbejde på, som kan give

Foto: Büro Jantzen

atleter og trænere de bedste forudsætninger for at lykkes med deres drømme. Vi
elsker, når det hele går op i en højere enhed,
og eliteidrætten samler Danmark på kryds
og tværs.
Det kræver, at vi sammen med de forbund,
vi samarbejder med, arbejder knivskarpt i et
særdeles konkurrencepræget miljø. Derfor
prioriterer Team Danmark at kompetenceudvikle vores medarbejdere, så vi står bedst
muligt rustet til give Danmark verdensklasse - på og uden for banen.

ØKONOMI
Team Danmark har i 2018 opnået indtægter
på i alt 149,7 mio. kr., heraf 92,1 mio. kr. fra
Kulturministeriet (61 pct.), 24,0 mio. kr. fra
Danmarks Idrætsforbund (16 pct.), 4 mio. kr.
fra Finanslovsbevilling (3 pct.), 13,2 mio. kr.
fra salg af tv-rettigheder (9 pct.), 3,5 mio. kr.
i rettighedsafgift fra Sport One Danmark (2
pct.), samt 12,9 mio. kr. i fondsdonation (9
pct.).

62,0 pct (2017: 64,0 pct) af de samlede midler anvendes til direkte forbundsstøtte. Den
indirekte støtte udgør 30,2 pct (2017: 28,9
pct), som er brugt på atleterne og specialforbundene, herunder økonomisk støtte til
de enkelte atleter, trænerprojekter, innovation og eliteudvikling, politik & relationer,
talent og dual career, forbundssamarbejde
og udvikling, fysioterapi/behandling profylakse, sportspsykologi, sportsernæring,
lab/analyse fysiologi og fysiologi træning.

ANVENDELSE AF MIDLER I TEAM DANMARK PÅ HOVEDGRUPPER

30,2%

3,6%

62%

DIREKTE FORBUNDSSTØTTE
INDDIREKTE FORBUNDSSTØTTE
ADMINISTRATION M.V.
KOMMUNIKATION
AKTIVERING AF PARTNERSKAB
HR OG JURA

0,7%
2,3%
1,2%

DIREKTE STØTTE
DEN DIREKTE STØTTE KAN SPECIFICERES, SOM FØLGER:

SPECIALFORBUND

DIREKTE STØTTE I ALT 2018

DIREKTE STØTTE I ALT 2017

11.800

11.800

VERDENSKLASSEFORBUND
DANSK HÅNDBOLD FORBUND
DANSK SEJLUNION

9.345

9.812

DANSK FORENING FOR ROSPORT

8.885

9.780

BADMINTON DANMARK

7.490

7.552

DANSK SVØMMEUNION

7.467

7.341

DANMARKS CYKLE UNION

7.660

6.726

DANSK KANO OG KAJAK FORBUND

4.001

3.997

DANSK ORIENTERINGS-FORBUND

2.800

2.566

VERDENSKLASSEFORBUND I ALT

59.448

59.574

DIREKTE STØTTE I ALT 2018

DIREKTE STØTTE I ALT 2017

9.000

SPECIALFORBUND
INTERNATIONALT ELITEFORBUND
DANSK BOLDSPIL-UNION

9.000

DANMARKS ISHOCKEY UNION

5.440

5.416

DANSK GOLF UNION

2.850

2.500

DANSK ATLETIK FORBUND

2.185

2.100

DANSK SKYTTE UNION

2.301

2.051

PARASPORT DANMARK

1.485

1.645

DANMARKS BOWLING FORBUND

1.393

1.297

DANMARKS SPORTSDANSERFORBUND

1.250

1.110

DANSK RIDE FORBUND

1.075

1.275

BUESKYDNING DANMARK

1.023

1.037

DANMARKS MOTOR UNION

899

799

DANSK CURLING FORBUND

801

1.107

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

782

669

DANSK TRIATLON FORBUND

616

250

DANMARKS BRYDEFORBUND

592

601

DANSK BORDTENNIS UNION

530

387

DANSK SKØJTE UNION

252

0

DANSK FÆGTE-FORBUND

-84

999

DANSK VANDSKI OG WAKEBOARD
FORBUND

0

-27

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND

0

-39

DANSK TENNIS FORBUND

0

-86

INTERNATIONALT ELITEFORBUND I ALT

32.390

32.091

DIREKTE OG ØVRIGE DIREKTE FORBUNDSSTØTTE I ALT

91.838

91.665

1.007 TEAM DANMARK-STØTTEDE ATLETER

12

32

atleter fra
Dansk Triatlon Forbund

atleter fra Dansk Automobil
Sports Union

40

196
atleter fra

atleter fra
Badminton Danmark

15

atleter fra Danmarks
Bowling Forbund

13

atleter fra
Danmarks Brydeforbund

56

atleter fra
Danmarks Cykle Union

88

atleter fra Danmarks
Ishockey Union

19

atleter fra
Danmarks Motor Union

16

atleter fra Danmarks
Sportsdanserforbund

5

atleter fra
Dansk Skøjte Union

Dansk Boldspil-Union

6

atleter fra
Dansk Bordtennis Union

7

atleter fra
Bueskydning Danmark

5

atleter fra
Dansk Curling Forbund

51

atleter fra Dansk Forening
for Rosport

18

atleter fra
Dansk Atletik Forbund

52

atleter fra
Dansk Golf Union

33

atleter fra
Parasport Danmark

160

atleter fra Dansk Håndbold
Forbund

25

atleter fra Dansk Kano og
Kajak Forbund

24

atleter fra Dansk
Orienterings-Forbund

14

atleter fra
Dansk Ride Forbund

53

atleter fra
Dansk Sejlunion

12

atleter fra
Dansk Skytte Union

41

atleter fra
Dansk Svømmeunion

14

atleter fra
Dansk Karate Forbund

Team Danmark har ansvaret for at koordinere og udvikle dansk eliteidræt på en social og
samfundsmæssig forsvarlig måde.
Derfor arbejder Team Danmark på at forbedre rammer og vilkår i bl.a. uddannelsessystemet, og vi arbejder
hver dag tæt sammen med specialforbund, landstrænere og atleter for at skabe dansk verdensklasse på
alverdens sportsarenaer.

