
Vil du være med til at udvikle de nye materialer og teknologiske 
løsninger, der skal hjælpe de danske eliteatleter til at vinde 
guldmedaljer til OL i Rio i 2016 og i Tokyo i 2020?

FÅ EN AKTIE I 
GULDMEDALJEN!

BAGGRUND

Anvendelse af teknologi og udvikling af ny teknologi og materialer 
er vigtig for at optimere de danske atleters sportslige udvikling og 
præstationsevne i træning og konkurrence. Team Danmark har derfor 
udpeget ”udvikling af ny teknologi og materialer i dansk eliteidræt” 
som et særligt indsatsområde i perioden 2013-2016.

IDÈ

Udvikling og implementering af ny teknologi og materialer med 
relevans for eliteidrætten kræver samarbejde med eksterne partnere 
– både kommercielle virksomheder og forskningsenheder, som kan 
udvikle nye teknologiske løsninger og innovative produkter og give 
dansk eliteidræt en konkurrencefordel. Som kick-start på en række 
frugtbare samarbejder, inviterer Team Danmark, EVINN projektet på 
Aarhus Universitet og IT Forum til innovationskonference. 

FORMÅL 

Konferencen skal skabe dialog mellem forbund og relevante kom-
mercielle partnere og forskningsenheder. Målet er at etablere samar-
bejde om konkrete udviklingsprojekter, der kan hjælpe forbundene 
med implementering af relevant ny teknologi eller udvikling af nye 
materialer og dermed udvikle sportsgrenen i den internationale 
konkurrence. 

Team Danmark varetager den overordnede planlægning af eliteidræt 
i Danmark, og har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social 
og samfundsmæssig forsvarlig måde.

EVINN – er et Interreg EU projekt, der har til formål at undersøge, 
hvordan man kan bruge sport og sportevents som løftestang for 
erhvervsmæssig vækst.
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Invitation til innovationskonference

Tid: Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 10.30-17.30

Sted: Aarhus Universitets Aula, Nordre Ringgade,  
Hovedbygning indgang 1414, 8000 Aarhus C  
(Parkering i Universitetsparken) 



PROGRAM

10.00-10.30 Registrering Aarhus Universitets Aula

10.30-10.40 Velkomst  
v. Klavs Madsen (EVINN projektet)

10.40-10.55 Eliteidrættens udfordringer – behov for 
teknologiudvikling for at sikre dansk eliteidræt 
konkurrencedygtighed

 v. Michael Andersen, direktør Team Danmark

11.00-11.30 Eliteidrættens visioner og udfordringer vedrørende 
ny teknologi og materialer 
Cykling v. sportschef Lars Bonde  
Orienteringsløb v. landstræner Lars Lindstrøm

11.35-12.10 Inspiration til sporten
 NORAD – fysiologiske sensorer til individuelle  

præstationsanalyser  
v. Klaus Langgaard Thomsen

 Alexandra Instituttet – inspiration fra den teknolo-
giske forfront – med relevans for eliteidrætten 
v. Peter Andersen

12.15-13.00 Frokost 

13.00-13.30 Sportens visioner og udfordringer vedrørende 
teknologi og materialer – set fra et atletperspektiv 
Roning v. 3-dobbelt OL guldvinder Eskild Ebbesen

 Sejlsport v. OL-bronzemedaljevinder Allan Nørre-
gaard

13.30-15.30 Matchmaking messe
 Forbund, forskningsenheder og kommercielle  

partnere mødes og drøfter idéer til potentielle  
udviklingsprojekter  

15.30-16.00 Frem mod Rio 2016  
Information om samarbejdsmodeller samt den 
videre proces  
v. Team Danmark

16.00-16.30 Afslutning 
 Dagens indtryk: udvalgte repræsentanter fortæller  

1 minut hver om deres indtryk
 Afrunding v. Klavs Madsen (EVINN) og  

Michael Andersen (Team Danmark)
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TILMELDING OG INFORMATION

Senest 26. februar 2014. Tilmelding kan ske enten via  
www.itforum.dk/vis_arrangement.asp?AjrDcmntId=3612 eller  
til Mette Kanstrup, Aarhus Universitet, mkanstrup@sport.au.dk

Hvis du har spørgsmål til arrangementet kan du ligeledes rette 
henvendelse til Mette Kanstrup på telefon 2013 2352 eller mail 
mkanstrup@sport.au.dk


