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Team Danmarks hovedopgave 

“Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt 
på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. 
Team Danmark skal i samarbejde med relevante 
samarbejdspartnere iværksætte, koordinere og 
effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten” 

 

Lov om eliteidræt (28. april 2004) 
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Målsætninger for 2013-2016 

Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - 
samtidigt med at Danmark som minimum skal fastholde 
sin placering på nationsranglister. 

Bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet – både i 
træning, konkurrencer og i hverdagen. 

Styrket talentudvikling igennem stærk og kontinuerlig 
fødekæde af talenter med internationalt resultatperspektiv 
på seniorniveau. 
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OL-resultater 1988-2012 – Danmark  
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•  Bedre ekspertydelser for de bedste atleter – adgang og kvalitet 
•  Styrke den sportslige ledelse i forbundene 
•  Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis 
•  Øge brugen af ny teknologi 
 
•  Optimere daglige træningsfaciliteter 
•  Forbedre økonomiske, uddannelsesmæssige og jobmæssige forhold  
    for de bedste atleter 
 
• Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier 
• Adgang for udvalgte talenter til Team Danmarks ekspertydelser 

Otte særlige indsatsområder i 2013-2016 
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Øge brugen af ny teknologi 
”Anvendelse af teknologi er vigtig for at optimere atleternes sportslige 
udvikling og præstationsevne i træning og konkurrence. 

Vi vil i samarbejde med det enkelte forbund øge anvendelsen af teknologi, 
der giver objektiv feedback om de faktorer, der er centrale for atleternes 
sportslige udvikling. Vi vil i dialog med forbundene – og med udgangspunkt i 
det enkelte forbunds masterplan – identificere, hvor der er størst 
potentiale ved inddragelse af teknologi og i disse forbund etablere et 
relevant analyse set-up i forhold til evaluering af træning (teknisk analyse) 
og konkurrence (præstationsanalyse).  

Vi vil forbedre Team Danmarks kompetencer inden for biomekanik, 
præstationsanalyse og brug af teknologi samt udarbejde en overordnet 
strategi for området.  

Vi vil endvidere etablere samarbejde med eksterne partnere og 
forskningsenheder for at styrke udviklingen af ny teknologi og materialer 
med relevans for elitesport”.   
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Forbund 

Ekstern Partner 
(kommerciel eller forskning) 

Team Danmark 

Samarbejdsmodeller  



 Finansiering af udviklingsprojekter 
 

 Kommerciel partner modificerer eksisterende teknologi eller produkt til 
brug for eliteidrætten – kommerciel partner finansierer omkostninger 
mod branding af virksomhed 

 

 Kommerciel partner finansierer udviklingen af nyt produkt eller teknologi 
til brug for eliteidrætten og får de kommercielle rettigheder til produktet 

 

 Udviklingsprojekt samfinansieres mellem kommerciel partner og Team 
Danmark 

 

 Forskningsprojekter vedr. udvikling af ny teknologi og materialer i dansk 
eliteidræt – medfinansiering via Team Danmarks forskningsudvalg 

Samarbejdsmodeller  

Innovationskonference - 4. marts 2014 – Udvikling af ny teknologi og materialer i dansk eliteidræt 



 Opsamling på konferencen – forbund, der har fået idéer til 
udviklingsprojekter, går i dialog med Team Danmark 

 

 Team Danmark færdiggører medio april 2014 strateginotat vedr. 
udvikling af ny teknologi og materialer i dansk eliteidræt – og udsender 
til alle samarbejdspartnere 

 

 Team Danmark prioriterer i udviklingsprojekterne og iværksætter min. ét 
udviklingsprojekt vedr. ny teknologi og materialer i 2014 i samarbejde 
med et forbund og en ekstern partner 

Den videre proces  
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Opgave Handling Deadline Ansvarlig 

Udvikle Team Danmarks 

strategi ift. at øge 

brugen af ny teknologi i 

dansk eliteidræt 

 Færdiggørelse af Team 

Danmarks strateginotat vedr. 

øge brugen af ny teknologi i 

dansk eliteidræt 

 15. april 2014 Team Danmark 

 

 

Opsamling på 

innovations- 

konference 

 

 Forbund går i dialog med 

ekstern partner vedr. 

formulering af konkret 

udvikling/forskningsprojekt 

 

 Forbund afleverer beskrivelse 

af konkret 

udvikling/forskningsprojekt til 

Team Danmark 

 31. maj 2014 

 

 

 

 

 1. juni 2014 

Forbund - 

sportschef 

 

 

 

Forbund - 

sportschef 

Iværksætte Team 

Danmarks strategi ift. at 

øge brugen af ny 

teknologi i dansk 

 Etablering af min ét 

teknologiudviklingsprojekt 

mellem TD, forbund og 

ekstern partner 

 31. december 

2014 

Team Danmark 
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