
 

 

 

 

Retningslinjer for brugen af Team Danmark og Novo Nordisk Fondens 
specialfacilitets-midler i forbindelse med Team Danmark 
Innovationscentre. 
 

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden (NNF) til Team Danmark skal sikre, at idrætsforskningen i 

Danmark får bedre vilkår og kobles tættere til eliteidrætten. Udover direkte støtte til 

forskningsaktiviteter er der bevilliget 50 mill dk som støtte til etablering af specialfaciliteter i et 

antal Team Danmark Innovationscentre. Disse specialfaciliteter skal danne rammen om et 

fællesskab mellem eliteidrætten, Team Danmark og forskerne med det formål at booste 

idrætsforskningen med unikt udstyr og hardware til fordel for især Team Danmarks 

forskningssamarbejder. Dette skal hjælpe med give atleterne de bedste muligheder for 

toppræstationer men skal også gøre idrætsforskningsmiljøer til mere attraktive samarbejdspartnere. 

Specialfaciliteterne skal etableres som en national infrastruktur, der muliggør adgang til disse via et 

samarbejde imellem forskningsinstitutionerne samt Team Danmark. Med investeringen i 

specialfaciliteter hos en institution sikrer Team Danmark sig fortrinsret til samarbejde med 

tilknyttede forskere med henblik på optimering omkring eliteatleter. 

Hvor skal specialfaciliteterne placeres? 

Specialfaciliteterne skal etableres i bygningsværker, som enten består eller er helt eller delvist 

planlagt i forbindelse med en renovering af eksisterende forsknings- og idrætsmiljøer, eller opførsel 

af nye. Der kan etableres Team Danmark Innovationscentre i hele landet med tilknytning til et 

forsknings- og/eller træningsmiljø med et særligt fokus på Hovedstadsområdet, idet hovedparten af 

de danske eliteidrætsmiljøer er placeret der. Et Team Danmark Innovationscenter er opkaldt efter 

placering og/eller hovedfunktionen af den enkelte facilitet og navngives herudfra. Team Danmark 

vil i 2020 indgå i dialog om etableringsområder og muligheder med nedenstående:  

 

• HOVEDSTADEN: Københavns Universitet og Københavns Kommune. 

• HOVEDSTADEN: Bispebjerg Hospital (København).  

• HOVEDSTADEN: Team Danmark (Brøndby).  

• ODENSE: Syddansk Universitet og Odense Kommune. 

• AARHUS: Aarhus Universitet og Aarhus Kommune.  

• AALBORG: Aalborg Universitet og Aalborg Kommune. 

Kriterier for hvad midlerne til specialfaciliteter kan dække? 

Kriteriet for at udvælge specialfaciliteterne, der skal investeres i, er at fokusere på ambitiøse, 

nytænkende, gerne mobile og digitale løsninger, med high-end apparatur og dermed muliggøre at 

målinger og forskning, kan flyttes tættere på praksis. Specialfaciliteterne skal give muligheder for 

state-of-the-art trænings-, test-, monitorerings- og forskningsmuligheder og -faciliteter, således at 

både idrætsforskningen og mulighederne for præstationsoptimering tilgodeses og forbedres.  

Specialfaciliteterne i Team Danmarks Innovationscentre skal fortrinsvis, dog ikke udelukkende, 

være knyttet til forskningsområder, -initiativer og -projekter, som Team Danmark har investeret 

eller vil investere i. Specialfaciliteterne bør, mod forespørgsel til den driftsansvarlige institution, 



 

 

 

 

kunne benyttes af andre forskere med idræt og sport som forskningsfokus og med kompetencer i 

brugen af udstyret og i et samarbejde med værtsinstitutionen/-forskerne. Der opfordres til at den 

ansvarlige driftsinstitution opkræver et gebyr for brugen af/adgangen til specialfaciliteterne. 

Gebyret skal være med til at dække driften, sikre vedligeholdelse, og oplæring samt korrekt brug af 

udstyret. 

Hvilke udgifter dækker midlerne? 

Midlerne til specialfaciliteter er primært tiltænkt udstyr/apparatur - samt software, som understøtter 

dette, - og som opfylder ovenstående kriterier. Idet specialfaciliteterne etableres i eksisterende 

miljøer, forventes det, at driften af de ny faciliteter er overvejende uafhængig af støtte fra Team 

Danmark og dermed sikret fremtidig brug. Dog kan en mindre del af de bevilgede 

specialfacilitetsmidler bruges til at dække service og brug/vedligeholdelse af det for midlerne 

indkøbte udstyr. Ydermere kan en mindre del af specialfacilitetsmidlerne bruges til lønmidler til en 

funktion, der varetager en koordinatorrolle for brugen af faciliteten, betjening/vedligeholdelse af 

apparaturet og andre opgaver, som relaterer sig til brugen af faciliteten og samarbejdet med Team 

Danmark (forskningssamarbejde, atlettest, udredning/behandling og lign.). En funktionsbeskrivelse 

for denne ansættelse skal vedlægges facilitetsbeskrivelsen. I tilfælde af finansiering af sådanne 

lønmidler dækker Team Danmarks specialfacilitetsmidler op til 50%. Det skal understreges at 

facilitetsmidlerne ikke kan bruges til aflønning af forsker eller kliniker.  

Udarbejdelse af facilitetsbeskrivelse og kommende dialog om brugen af midlerne 

Nærværende Retningslinjer er version 26-03-2020. Det kan blive nødvendigt at revidere. Frem mod 

sommer vil undertegnede tage kontakt til ovenstående institutioner og kommuner og gå i dialog 

med disse. Det er min forhåbning, at der i løbet af sensommeren foreligger første udkast til 

facilitetsbeskrivelse fra hver institution, inklusiv udstyrs-/apparaturliste, budget dels for Team 

Danmark finansiering og dels for egenfinansiering. Disse udkast vil jeg i det tidlige efterår 2020 

forelægge NNF for at gå i dialog om den endelige fordeling. Med udgangen af 2020 skal de 

endelige facilitetsbeskrivelser foreligge, indeholdende en strategi og plan for brugen af 

specialfacilitetsmidlerne. Beskrivelserne skal beskrive hvorledes faciliteterne skal etableres, hvad 

de skal indeholde, og hvem der betaler og drifter hvad. Der skal være et budget og en aftale om 

øvrig medfinansiering. Endelig skal der være en funktionsbeskrivelse for eventuelle ansættelser, jf. 

ovenfor beskrevet. Dvs. I skal dokumentere aftaler om at ydre rammer og medfinansiering er på 

plads. Der vil undervejs komme klarere krav til jeres dokumentation og indhold i 

facilitetsbeskrivelsen.  

 

 

Lars Holm, forskningschef, Team Danmark 

 
 

 

 

 


