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Bilag 3 

Høringssvar vedr. Team Danmarks hovedlinjer 

i støttekonceptet 2017-2020 
Aarhus Kommune finder forslaget til et nyt spændende støttekoncept for dansk eliteidræt meget 
interessant. Samtidig finder Aarhus Kommune det meget positivt, at Team Danmark har udarbejdet 
et godt, fornuftig og fagligt ambitiøs støttekoncept for sporten i den kommende OL-periode.  
 
I forbindelse med høringssvaret har Aarhus Kommune forskellige forslag til støttekonceptet, der 
forhåbentligt kan være med til at optimere støttekonceptet yderligere. 
 

- Målsætning 
I målsætningen for Team Danmark (side 8) beskrives tre centrale indsatsområder. Til disse 
indsatsområder ønsker Aarhus Kommune at tilføje et større fokus på træningsmiljøet. ”Det gode 
træningsmiljø” er med til at skabe talent- og eliteudøvere på allerhøjeste niveau og udviklingen af 
disse miljøer, bør derfor tænkes ind i den overordnede målsætning.    
 

- Indsatsområder 
Indsatsområde 1: Team Danmark vil skabe bedre rammer og vilkår for atleterne og den sportslige 
ledelse (side 10). Aarhus Kommune foreslår, at Elitekommunerne i fremtiden indgår i et fleksibelt 
samarbejde med Team Danmark og Specialforbundene. Det gælder særligt punkt 2, side 10, hvor 
det foreslåede samarbejde mellem Specialforbund og Team Danmark kan påføres en ekstra 
dimension i samarbejdet med Elitekommunerne. Målepunktet for at skabe et bedre og mere 
fleksibelt samarbejde opnås derfor ved, at sportschefer, landstrænere og Elitekommuner vurderer, 
om Team Danmark formår at være mere fleksible og effektive i brugen af ressourcer. 
Elitekommunerne skal ses som en medspiller, der i sidste ende skal være med til at højne kvaliteten 
i Team Danmark yderligere.    

 

Punkt 3 (side 10) omhandler den øgede indsats for karriereforlængelse for verdensklasseatleter. Her 
efterlyser Aarhus Kommune begrebet ”dual career”, der netop fokuserer på sammenhængen 
mellem sportskarrieren og den civile karriere. De nye initiativer, der bliver beskrevet i målepunktet, 
kan derfor være at udforme en dual career strategi, som styrker verdensklasseatleternes 
muligheder for at kombinere sports- og civilkarriere.     
 
Punkt 4 (side 11) beskriver styrkelsen af træneres og sportschefers faglige niveau og kompetencer. 
Aarhus Kommune er enige i prioriteringen af dette område, da dygtige trænere er helt afgørende 
for udviklingen af eliteudøvere. Dog foreslås citatet ”Coaching the coach” i stedet for ”Train the 
trainer”, da coach-begrebet dækker bredere end trainer-begrebet. 
 
I punkt 5 omtales et nyt Nationalt Elitesportscenter. Aarhus Kommune står til rådighed som aktiv 
medspiller med henblik på den videre proces. Aarhus Kommune samarbejder med en række 
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strategiske partnere blandt andet Aarhus Universitet, og samtidig er samarbejdet regionalt 
forankret, hvilket skaber store udviklingsmuligheder.  
 
 

- Indsatsområde 2: Team Danmark vil styrke det langsigtede og sammenhængende talentarbejde 
(side 12). Aarhus Kommune foreslår igen, at Team Danmark fokuserer på træningsmiljøet. Det 
gælder hovedsageligt for punkt 1, hvor det bliver lettere at fastholde talentfulde atleter, såfremt 
træningsmiljøet er i top og udøverens udvikling foregår på allerhøjeste niveau. 
 
I forhold til talentarbejdet anbefaler Aarhus Kommune desuden, at Team Danmark fokuserer endnu 
mere på talentarbejdet. Talentudviklingen bør repræsenteres på den politiske dagsorden, sådan at 
der er politisk forankring for indsatsområdet. Talentudviklingen har enorm betydning og er nøglen 
til at skabe eliteudøvere på verdensklasseniveau, og derfor bør det i endnu højere grad være et 
centralt indsatsområde for Team Danmark.   
 

- Disciplinanalyse 
Det samme gør sig gældende indenfor disciplinanalysen (side 14), hvor der i endnu højere grad bør 
arbejdes med talentarbejdet. Talentidentifikation for de enkelte forbund bør udformes, således at 
talentbegrebet bliver italesat, og at der samtidig udformes overordnede kendetegn for 
talentudvælgelsen i de forskellige forbund.       
 

- Støttekategorier 
I henhold til de opstillede støttekategorier (side 16) foreslår Aarhus Kommune, at man eventuelt 
kan tilføje endnu en støttekategori. Da talentudvikling som nævnt bør have stor prioritet, kan Team 
Danmark med fordel overveje at tilføje Talentforbund som en tredje støttekategori. Forbundene 
indenfor denne støttekategori kan være forbund, der har en stor talentmasse, men som endnu ikke 
har opnået de kontinuerlige resultater, der gør dem til enten Verdensklasseforbund eller 
Eliteforbund. Dette forslag vil kunne gøre skellet mellem Eliteforbund og udviklingsprojekter 
mindre, og dermed forhåbentlig skabe større udvikling for forbundene med stor talentmasse.  
 
Til sidst bør det eventuelt præciseres, hvilke mulighederne der er for forbund udenfor 
støttekategorierne. Der mangler i materialet klarhed over, om disse forbund fortsat kan være med i 
DIF’s talentprogram. Derfor bør mulighederne for øvrige forbund præciseres i støttekonceptet, 
sådan at disse forbund fortsat udvikles, og så udøverne stadig opnår de ønskede mål og resultater.    
 

- Afrunding 
Overordnet er Aarhus Kommune dog yderst positiv overfor støttekonceptet for 2017-2020, der 
belyser mange af de vigtigste fokusområder for både udøvere og forbund. Aarhus Kommune står 
naturligvis til rådighed ved spørgsmål til ovenstående høringssvar og stiller sig gerne til yderligere 
rådighed for input og specificeringer i den videre proces. 
 
Held og lykke med resultaterne og udviklingen i den kommende støtteperiode! 
 


