
Status 

Nationalt  

e l i tesportscenter 



Viden er ofte forskellen mellem 

medalje og midterfelt i international 

eliteidræt. 



Bronze i holdforfølgelse for herrerne ved VM 2019 – udstyret er i orden: 

Danskerne tonsede i mål i 
tiden 3 minutter og 51,804 
sekunder. Det var en klar 
forbedring af den nu tidligere 
rekord på 3 minutter og 
52,661 sekunder, som blev 
sat i oktober.

Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund, Julius Johansen, Casper Folsach, Niklas Larsen

Dansk rekord 

Viden flytter marginalerne



Derfor har Team Danmark og Danmarks 

Idrætsforbund siden 2017 arbejdet på at 

videreudvikle idéen om et Nationalt 

Elitesportscenter, der skal fremtidssikre dansk 

eliteidræt.



NATIONALT 
ELITESPORTS

CENTER
ØKOSYSTEMET 



VIDEN

FORSKNING, INNOVATION OG UDVIKLING

Novo Nordisk Fondens bevilling 



Agenda

Danmark har internationalt 

førende forskningsmiljøer 

inden for idræt, sundhed 

og teknologi. 

Der er et potentiale for at 

udvikle miljøerne så der 

kan blive mere plads til 

eliteidræt (igen). 

FORSKNING, INNOVATION OG UDVIKLING





Stærke eliteidrætsmiljøer er fundamentet for dansk 

eliteidræt - hertil hører gode træningsfaciliteter 

Eliteidrætsmiljøer
med 

specialtrænings

faciliteter

Fælles strategi mellem Danmarks Idrætsforbund og 

Team Danmark

Facilitetsstrategien har udgangspunkt i 

kommunernes arbejde med facilitetsudvikling hvor 

både hensynet til den bredere befolkning/subeliten 

samt hensynet til eliteidrætten adressere 

National Facilitetsstrategi



FORSKNING ELITEIDRÆT

UDDANNELSE ELITEKOMMUNE

• Disciplinspecifik træning
• Ekspertbistand, service og 

rådgivning
• Trænerudvikling
• Eliteidrætsfaciliteter 
• ……..

• Idrætsfaciliteter
• Grundskole
• Talentarbejde
• Jobmuligheder
• Bo-muligheder
• Kombinationsansættelser
• ……

• Forskningsfelter/områder
• Kombinationsansættelser
• Forskningsfaciliteter
• ……

• Fleksible uddannelsesmuligheder 
og rådgivning

• Særlige faciliteter – (læse, hvile, 
træne…..)

• …….

Fokus på de faktorer, der via øget samarbejde og rolleforståelse kan styrke 
udviklingen af dansk eliteidræt. 

De regionale centre

Regionalt center



Agenda
Hvorfor et særligt fokus 

på hovedstadsområdet?



Viden: Forskning, Innovation og Udvikling 

Forsknings- og 
videns

samarbejde



Hvorfor et særligt fokus på hovedstadsområdet

Elitekommuner i regionen:
København
Ballerup
Hillerød
Gentofte
Helsingør

Verdensklasseforbund (5 ud af 8):
- Svømning (Bellahøj)
- Roning (Bagsværd)
- Kano og Kajak (Bagsværd)
- Cykling (Ballerup)
- Badminton (Brøndby)

Forskningsnetværk:
- Københavns Universitet 
- Bispebjerg Hospital 
- DTU
- Panum
- Rigshospitalet

Team Danmark i Idrættens Hus i Brøndby:
- Organisation (ca. 45 medarbejdere i Brøndby)
- Samarbejde med 25 specialforbund (55 ud af 62 er IH)

- Koordinering af indsatser (fysisk ramme for innovation og udvikling)
- Testrum og laboratorium
- Idrætsmedicinsk behandling
- Grundtræning/generisk træning (styrke, kredsløb og motorik)

Sjælland: Roskilde, Helsingør, Slagelse

Team Copenhagen og Københavns Kommune



Badminton (Brøndby)

Svømning (Bellahøj)

Roning (Bagsværd)

Kampsportens Hus 
(under etablering)

Team Danmark 
(Idrættens Hus)

Cykling (Ballerup)
Bispebjerg Hospital 
(Idræts medicin)

KU (Idræt og ernæring)

Rigshospitalet

DTU

Panum

Forskningsnetværk 

(Idræt)

Hovedstadsområdet

Verdensklasse

miljøer

Kano og Kajak (Bagsværd)

Sejl (Hellerup)



Fonden uddelte 100 mio. til Team Danmark til 
etablering af et Nationalt Elitesport Center med 
innovation og forskning som omdrejningspunktet.

Centret har til formål at styrke Danmarks 
konkurrenceevne inden for international eliteidræt 
og at skabe ny viden om fysisk aktivitet, der også 
kan komme den brede befolkning til gavn.

Fra Novo Nordisk Fondens 
pressemeddelelse



Hvad vil vi ?



Bronze i holdforfølgelse for herrerne ved VM 2019 – udstyret er i orden: 

Danskerne tonsede i mål i 
tiden 3 minutter og 51,804 
sekunder. Det var en klar 
forbedring af den nu tidligere 
rekord på 3 minutter og 
52,661 sekunder, som blev 
sat i oktober.

Kort efter den danske 
rekord hamrede de 
australske ryttere i mål i en 
fantomtid på 3 minutter og 
48,012 sekunder. Tiden er 
ny verdensrekord i 
disciplinen.

Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund, Julius Johansen, Casper Folsach, Niklas Larsen

Dansk rekord 



Aktører



VIDEN

ELITEIDRÆT



De næste skridt



Team Danmark Innovationscenter

Team Danmark 

Innovationscenter København

Team Danmark 

Innovationscenter 

Odense

Team Danmark Innovationscenter 

Aalborg

Team Danmark 

Innovationscenter 

Aarhus

På tværs af landet
På tværs af institutioner
På tværs af fag
På tværs af idrætter

Det nationale projekt 
der binder Danmark sammen 

Idrætten har fælles facilitetsstrategi 
hvor Danmarks Idrætsforbund og 
Team Danmark holder overblikket 
og muligheden for at påvirke 
kommunernes valg og prioriteringer

VIDEN, FORSKNING OG INNOVATION FACILITETER – ELITE OG BREDDE

Eliteidrætten i fokus med 
udnyttelse af forankringen i 
lokale miljøer til udbredelse 
til den almene befolkning
(idræt – forskning)

Ansvaret for idrætsfaciliteter
bliver hos kommunerne. 



Det betyder konkret, at Team Danmark etablerer 

innovationscentre i Aarhus, Odense, Aalborg og 

København, som skal danne ramme for samarbejdet 

mellem klubber, forbund og uddannelses- og 

forskningsinstitutioner. 

Det er en struktur, som skaber en stærk 

sammenhængskraft i dansk idræt, hvor vi kan udvikle ny 

viden, som ikke kun kommer eliteatleterne til gode men 

som også kommer i spil bredt i dansk idræt.



Hvor står vi nu



• Vi er lykkedes med at udvikle et nationalt projekt 

• Vi fremtidssikrer dansk eliteidræt ved at fokusere på 

moderne, mobile og digitale løsninger, som dels kan 

forstærke de eksisterende verdensklassemiljøer og dels 

flyttes rundt

• Vi sikrer at viden kan spredes som ringe i vandet fra elite 

til bredde via Danmarks Idrætsforbund, kommuner, 

klubber, forskningsinstitutioner mv.



DE 

DANSKE ATLETER


