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Nu skal eliteidræt igen være for andre end blot
eliten
Talentudvikling: Danmarks Idrætsforbund vil styrke talentarbejdet. Trækket kan ses som et angreb mod Team
Danmark, der har indsnævret støtten til færre sportsgrene, men eliteidrætsinstitutionen støtter ideen.
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DANMARKS IDRÆTSFORBUND

En vej tilbage fra mørket. Sådan vælger et specialforbund at beskrive konsekvensen af
Danmarks Idrætsforbunds (DIF) beslutning om at styrke talentudviklingen i dansk
idræt.



Patrick Jørgensen vandt i
juli VMbronze. Det giver
ikke nødvendigvis mere
støtte fra Team Danmark,
men nu kan DIF måske
hjælpe ham og andre
talentfulde fægtere. Foto:
Ivan Sekretarev/AP
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FAKTA

10 års fokus på
medaljeskamlen

Læs mere

I sit nye politiske program har paraplyorganisationen som ambition at hjælpe de 61
specialforbund til en langt bedre fokusering i indsatsen over for de største stjernefrø
med blandt andet vidensdeling og oprettelse af elitemiljøer, hvilket er et markant brud
med tendenserne.

Stadigt større fokus på medaljepotentiale og støtte til færre idrætsgrene har været på
dagsordenen for Team Danmark i det seneste årti, og målt på internationale
topplaceringer har eliteidrætsinstitutionen haft stor succes med prioriteringen og
hentede ved OL i London 2012 hele ni medaljer som det bedste resultat siden 1948.

Alle føler sig som vindere

Målet for legene i Rio næste år er 10, men alligevel føler DIF sig altså kaldet til at
markere sig på eliteområdet med et træk, der efter de første reaktioner har fået alle
involverede til pludselig at føle sig som vindere.

Noget af et særsyn i eliteidræt, hvor man normalt kun uddeler én guldmedalje.

»Det er ikke en trussel mod os og vores arbejde, men en styrkelse af den samlede
indsats. I Team Danmark arbejder vi med talenterne, når de bliver ældre og når et
højere niveau rent sportsligt, og et samarbejde med DIF omkring talentmiljøer vil klart
være en forbedring,« påpeger Team Danmark-direktør Lone Hansen.

»Med DIF’s øgede engagement kan forbundene få langt bedre sparring på et tidligere
tidspunkt, end vi kan tilbyde, og det gavner dansk eliteidræt som helhed.«

Harmonien skyldes DIF-ledernes forarbejde, hvor de i stedet for at holde kortene tæt til
kroppen tidligt involverede kollegerne i Team Danmark.

Efter OL i Athen 2004
skærpede Team
Danmark kravene til
idrætsforbundene, der
skulle have en reel...

•

Nationalt
elitesportscenter
skal løfte dansk
idræt

Se flere
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Deciderede ansættelser til det nyoprettede Team Talent & Elite vil først ske efter
koordinering med Team Danmark, og som et af de første initiativer skal de to partnere i
fællesskab foretage analyser af specialforbundene for at finde styrker og svagheder.

Et godt sted at begynde kan være fægtning.

I juli kæmpede Patrick Jørgensen sig til VM-bronze, den første individuelle medalje til
Danmark siden 1950’erne, og drømmen er nu at få en dansk fægter med til OL i Rio
2016. Den form for succes er dog ingen garanti for en tættere tilknytning til Team
Danmark, som kræver et fintmasket talentsystem og ikke lader sig imponere af et enkelt
pletskud.

»Derfor skal vi hjælpe forbundene til at blive endnu bedre. Vi skal have skabt en bedre
fødeklæde, så vi undgår at stå med et lukket system. Det er skrækscenariet, at vi til sidst
kun har fem-syv stærke idrætter, der kan gøre sig i internationale mesterskaber,«
fastslår DIF-direktør Morten Mølholm.

»Målet må være at løfte flere sportsgrene, så de kvalificerer sig til Team Danmark-regi.
Det sker ikke ved lidt tilfældigt at støtte sportsfolk, der lidt tilfældigt er dukket op, men
ved at få opbygget stærke elitemiljøer i idrætsgrene, hvor vi ikke har gjort det tidligere.«

En igangværende gennemgang af fordelingsmodellen for økonomien i DIF kommer i
sidste ende til at afgøre, hvor mange penge projektet skal understøttes af, men Morten
Mølholm kræver også mod fra forbundslederne.

Eliteidræt eller ej?

De skal være klar til eksempelvis at skære i opbakningen til den nuværende elite, så
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efterfølgerne kan få endnu bedre vilkår og blive endnu bedre end deres forgængere.

Det vigtigste er en debat om målsætninger og midler, og derfor vil andre forbund måske
komme frem til, at elitearbejdet simpelthen ikke kan betale sig at involvere sig i.

»Elitesport kan man helt grundlæggende altid smide flere penge i, så DIF skal være
meget skarp på, hvor stor den økonomiske investering skal være,« mener Rasmus K.
Storm, der som analyse- og forskningsleder hos Idrættens Analyseinstitut spændt vil
følge udviklingen på sidelinjen.

»Team Danmark må være meget tilfreds med tiltaget. Team Danmark har fået kritik for
at skære til, men nu står de pludselig i en ønskesituation. Eliteidrætten får samlet set
tilført flere penge, og kritikken vil blive dæmpet, for nu får alle følelsen af at være med
og af at blive taget alvorligt.«
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Har knap hver 10. fodboldspiller virkelig
urent mel i posen?
Fodboldsporten er kommer i dopingsøgelyset, da
adskillige topspillere angiveligt har haft mistænkelige
testosteron-niveauer. 

Nu skal fægterne også have lov at vinde
medaljer til Danmark
Danmarks Idrætsforbund vil styrke talentarbejdet i
specialforbundene. Trækket kan ses som et angreb mod
Team Danmark, der har indsnævret støtten til færre
sportsgrene, men eliteidrætsinstitutionen støtter ideen. 

Portræt: Han er manden, der kan starte et
skænderi i et tomt lokale
Den letantændelige Diego Costa har overvundet fattigdom
på sin vej til succes. 

Om en måned kan dansk fodbold være i en
absurd situation
Slutningen på efterårssæsonen kan ende med, at flere hold
stiller sig bedre til foråret ved at tabe med vilje. 

Hvad forvandlede FCK?

Analyse: VW's renommé går
fra 100 til 0 på et splitsekund
Årtiers omhyggeligt opbygget
renommé er sat over styr for
Volkswagen, hvis dieselteknologi ikke
er bedre end ... 

1

Så kunne vi alligevel blive for
kloge og dygtige
At regeringen vil afskaffe målet om, at
25 pct. af en ungdomsårgang skal blive
akademikere, møder kritik. Det ... 

2

Kvaliteten af dansk korn sætter
ny bundrekord
Kvaliteten af den danske kornhøst
bliver i år den laveste nogensinde.
Gennem 25 år er kvaliteten af det
danske korn år ... 

3
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Klubben blev dansk mester i 2013, først søndag genindtog
FCK førstepladsen i Superligaen. Klubbens forvandling
skal findes i 45 minutter, skriver sportsredaktøren. 
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Gav sig selv 48 timer at
leve i: »Da jeg hoppede
ind foran lastbilen, var
det som et stort brøl«
Clarke Carlisle var kendt som
den klogeste fodboldspiller i
England. Men halvandet år
efter han gik på pension,
kastede han sig ud foran en
lastbil. 

Er det næstekærlighed
eller et gennemtænkt pr
stunt?
I fodboldens verden gøres der
meget for at hjælpe flygtninge.
Men gøres det udelukkende af
et godt hjerte? 

Hvad sker der, hvis
4.000 rasende albanere
går rundt i København
fredag aften?
På fredag mødes Danmark af en
albansk fodboldinvasion i
København. Det kan ende grimt
og med et langt og kompliceret
juridisk efterspil. 

Cool irsk hipster deler
tørre tæsk ud og scorer
kassen
Kampsporten mixed martial
arts er trods kritik en af de
hastigst voksende sportsgrene i
verden. Øjeblikkets mest
omtalte stjerne er irske Conor
McGregor. Han er både
aggressiv og flabet. 
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Så kunne vi alligevel
blive for kloge og
dygtige
At regeringen vil afskaffe målet om, at 25 pct.
af en ungdomsårgang skal blive
akademikere, møder kritik. Det sender
uheldige signaler i en tid, hvor der stadig er
udsigt til mangel på ingeniører og
naturvidenskabelige kandidater, mener bl.a.
Dansk Erhverv. 

FLYGTNINGEKRISE

Tvungne kvoter tester
sammenholdet i EU

ERHVERV

Kvaliteten af dansk korn
sætter ny bundrekord

FLYGTNINGEKRISE

På trods af en måned med
flygtningekrise: Antal
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Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien får
armen vredet rundt i afstemning om
flygtningekvoter. Opgør kan trække lange,
grimme spor i EU-samarbejdet. 

Kvaliteten af den danske kornhøst bliver i år
den laveste nogensinde. Gennem 25 år er
kvaliteten af det danske korn år for år blevet
lavere. 

asylsøgere er ikke højere end
i 2014
Efter en måned med massivt fokus på
flygtninge viser tal, at asyltilstrømningen
flugter ret godt med 2014. 
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