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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, nr. 288 af 28. april 2004



Støttekoncept 2012-2016.

• Er den konkrete operationalisering af de 
forpligtigelser og opgaver, som er beskrevet i Lov 
om eliteidræt fra 2004

• Beskriver TD’s aktivitetsområder, hvem der kan 
modtage støtte, og hvilke støttemuligheder TD 
stiller til rådighed for landets bedste atleter



Støtteområder 2012-2016.

• Løn og omkostninger til ansættelser (sportschef, landstræner)

• Konkurrencedeltagelse og træningslejre 

• Støtte til talentudvikling 

• Ekspertbistand – sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring og sportsfysiologi 

• Faciliteter

• Uddannelse og job for atleter og elitetrænere 

• Træner-, leder- og organisationsudvikling 

• Projekter

• Idrætsmateriel og -udstyr



At samle eliten - ikke et nyt fænomen… 
6 ud af 7 TD verdensklasse forbund. 

Svømning - NTC

Badminton – Elitecentre

Cykling – Kraftcentre

Orientering – Elitecenter

Roning – kraftcentre

Sejlads - Kraftcentre









VÆSENTLIGE FAKTORER FOR SUCCES I ELITESPORT

SPLISS stands for Sports policy factors leading to 

international sporting success.

This is a network for international comparative studies on 

high performance sport which has the aim to coordinate, 

develop and share expertise in innovative high performance 

sport research at the policy level, in cooperation with other

policy makers, NOC’s, national and international 

organisations, and researchers worldwide.

Data fra 15 nationer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, 

Holland, Nord Irland, Portugal, Spanien, Schweitz, Syd Korea, Japan, 

Canada, Brasilien



SPLISS-KONKLUSIONER

• Globalt kapløb – staternes investeringer i elitesporten stiger voldsomt

• Staterne konkurrerer om at udvikle professionelle systemer, der understøtter elitesport

• Staterne prioriterer skarpt:
• I alle nationer modtager de mest støttede sportsgrene mere end 50% af 

statsstøtten
• Olympiske sportsgrene modtager mere end 90 % af statsstøtten

• Centrale indsatsområder er sølje 1(finansiering) og søjle 2 (struktur og organisation)

• Finansiering er afgørende men ”flere penge” er ikke i sig selv lig med flere medaljer

• De mest effektive stater præsterer alle godt i søjle 2 (struktur og organisering)







Viden om talentudvikling.

Fra det enkelte unikke talent til 

holistisk og økologisk tilgang til 

talenter.



TALENT
TRE FORSKELLIGE PERSPEKTIVER

Talentspotting
(biologisk)

Talentudvikling
(psykologisk)

Talentudviklingsmiljø
(økologisk)

Kunsten at finde den 
rette udøver

Kunsten at dosere og 
tilrettelægge træning

Kunsten at skabe gode 
talentudviklingsmiljøer

Fokus på medfødt 
potentiale

Fokus på 
træningsmængde og 
indhold

Fokus på alle den unge 
udøvers relationer både i og 
udenfor sporten

Undersøge 
forudsætninger for 
succes – fysisk, 
præstation…

Ungdomsresultater som 
indikator for god 
talentudvikling

Produktion af 
senioreliteudøvere som 
indikator for god 
talentudvikling

Henriksen 2011, side 38



Træk. Beskrivelse. Modsat pol.

Støttende træningsgrupper Mulighed for at blive inkluderet i træningsfællesskab. Venskaber og støtte 
uafhængigt af færdighedsniveau. Opbakkende kommunikation. 

Individuelle træningsprogrammer fra en tidlig alder. Rivalisering i gruppen. 
Præstation som optagelseskriterium. 

Nære rollemodeller Gruppen indeholder både talenter og elite. Fællestræning. Eliteudøvere der 
er villige til at dele viden. 

Vandtætte skodder mellem talenter og elite. Eliteudøvere holder kortene tæt 
til kroppen og betragter talenterne som kommende rivaler.

Åbenhed og vidensdeling Trænere og udøvere der deler viden. Åbent samarbejde med fx eksperter og 
andre klubber. Udøvere fra andre klubber er velkomne i træningen.

Hemmelighedskræmmeri blandt trænere og udøvere. Andre klubber ses alene 
som rivaler. 

Sportsmål støttes af det omgivende miljø Mulighed for at fokusere på sporten. Skole, venner og familie støtter 
udøvere i deres mål og fokus. 

Miljøet uden for sporten mangler forståelse for sporten og de krav, elitesport 
stiller.

Udvikling af personlige egenskaber og færdigheder Muligheder for at udvikle færdigheder, der er relevante uden for sporten 
(selvstændighed, ansvarlighed, struktur). Udøveren som helt menneske. 

Kun fokus på sport. Vinde for enhver pris. Overkontrollerende trænere. Fokus 
på konkurrence frem for personlig fremgang, hvilket hindrer udvikling. 

Træning der skaber en bred basis Mulighed for at dyrke flere sportsgrene tidligt i karrieren. Integration af 
elementer fra andre sportsgrene i daglig træning. Værdsættelse af bred 
profil og basale sportslige færdigheder.

Tidlig specialisering. Kun fokus på sportsspecifikke færdigheder. Deltagelse i 
anden sport ses som udelkommen konkurrent. 

Plads til det frie initiativ Muligheder for selv at tage initiativ til træning. Faciliteter til rådighed uden 
for formelle træningstider.

Pres på faciliteterne. Udøverne kan ikke komme til at træne ekstra eller dyrke 
deres sport for sjov, selvom de gerne ville. 

Langsigtet udvikling Fokus på udøverens langsigtede udvikling i stedet for tidlig succes. 
Alderstilpasset træning (mængde og indhold).

Fokus på tidlig succes. Talenter ses som "mini-elite" og konkurrerer fx trods 
skader. 

Integrerede indsatser Koordination og kommunikation mellem sport, skole, familie m.fl. Udøverne 
oplever sammenhæng og synergi i hverdagen. 

Manglende kommunikation. Interessekonflikter. Udøverne oplever, at der 
hives i dem fra mange sider. 

Stærk og sammenhængende gruppekultur Tydelig kultur med sammehæng mellem artefakter, skueværdier og 
handleværdier. Kultur der understøtter læring og udvikling.

Fragmenteret kultur, hvor værdier og handlinger ikke matcher. Forvirring 
blandt trænere, udøvere og andre. Mangler fælles vision.

Henriksen 2011. Talentudvikling i verdensklasse. 

Opskriften på det gode talentudviklingsmiljø.



Den seneste forskning i succesfuld talentudvikling

i en skandinavisk kontekst har haft et mere

holistisk blik på talentudvikling, hvor talenterne

ses som en del af et miljø, og talentudviklingen ses

som et samspil mellem personer omkring talenterne

- som en helhed. Forskningen har vist, at 

succesfulde

skandinaviske talentudviklingsmiljøer er

kendetegnet ved, at der arbejdes med ”hele miljøet”

omkring det enkelte talent, både i- og uden for

sporten. Forskningen har samtidigt understreget,

at talenternes samlede livssituation er afgørende

for, om talenterne udvikler sig optimalt sportsligt

og menneskeligt over tid.


