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Visionen
Danmark skal være scenen for store verdensbegivenheder
inden for idræt. Internationale idrætsbegivenheder vækker
begejstring og interesse for idræt i det danske samfund og kan
virke som løftestang for fællesskab, sundhed, beskæftigelse,
integration og for den nationale stolthed. Samtidig kan store
begivenheder medføre ﬂere turismeindtægter, styrke landets
internationale synlighed og øge kendskabet til Danmark.
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Baggrunden for denne handlingsplan er regeringsgrundlaget
fra februar 2005. Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen
i indeværende regeringsperiode vil fremlægge en handlingsplan
for at trække ﬂere store idrætsbegivenheder til Danmark.
Handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til
Danmark skal bl.a. ses i sammenhæng med handlingsplanen for
offensiv global markedsføring af Danmark, herunder at intentionen om at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark skal
bidrage til og understøtte indsatsen for global markedsføring af
Danmark.
Som led i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen har
regeringen fremlagt et oplæg til handlingsplan for offensiv global
markedsføring af Danmark. Der iværksættes en tværgående indsats, der skal bidrage til at øge kendskabet til Danmark og skabe
mere sammenhæng i de budskaber, der bruges i markedsføringen.
Indsatsen skal desuden styrke markedsføringen af Danmark som
kreativ nation, turistmål, uddannelsesland, investeringsland
samt en modernisering af eksportfremmeindsatsen.
Det fremgår desuden af regeringens redegørelse om dansk turisme
fra januar 2006, at regeringen ønsker at styrke rammerne for udvikling og tiltrækning af kulturelle, sportslige og andre typer events.
Handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til
Danmark indeholder 14 initiativer, som regeringen vil tage de
kommende år for at medvirke til, at Danmark i fremtiden vil
kunne tiltrække ﬂere internationale idrætsbegivenheder.
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Idrætten er unik. Interessen for idræt er en
grænsenedbrydende fællesnævner, hvad enten
grænsen skiller ung fra gammel, dansker fra
indvandrer eller syd fra nord.
Værtskaber for store internationale idrætsbegivenheder er så attraktive, at byer og lande over
hele kloden ofrer betydelige ressourcer på at få
tildelt dem. Dette bunder i en erkendelse af, at
international idræt om noget er i stand til at
sætte verdensomspændende fokus på et land,
en by, en kultur, en idræt. En opmærksomhed,
der er vigtig i det globale verdensbillede, hvor
tiltrækning af gæster, virksomheder og kvaliﬁceret arbejdskraft udgør vitale elementer.
Internationale idrætsbegivenheder i Danmark
sætter fokus på topidrætsudøverne og kan medvirke til en øget interesse for idræt i befolkningen. En interesse, som ud over at styrke idrætslivet i Danmark kan stimulere den enkelte borger
til at deltage aktivt i idrætslivet. Dermed kan
idrættens store begivenheder være med til at

skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende levevis i Danmark. En dansk
medalje vundet i Danmark skaber større motivation for dansk idræt end en tilsvarende medalje
vundet i udlandet.
Internationale idrætsbegivenheder kan bibringe
en række værdifulde gevinster, bl.a. inden for
områder som globalisering, branding af landet,
sundhedsfremmende levevis og integration. Alle
områder, der står højt på den politiske dagsorden. Gennem store idrætsbegivenheder kan man
nå dem alle på én gang.
Herudover er øget indtjening og beskæftigelse
som følge af turisme nogle af de fordele, der er
forbundet med afvikling af internationale idrætsbegivenheder. Der kommer ﬂere gæster til landet
på grund af idrætsbegivenhederne.
International idræt skaber store oplevelser for
landets borgere og gæster. Oplevelser, der efterspørges som aldrig før.
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Et øget kendskab til landet og en styrkelse af
Danmarks brand i udlandet er nogle af de markedsføringsmæssige fordele, der er forbundet
med værtskab for internationale idrætsbegivenheder. Heri ligger også en værdi i de mange
tilrejsendes møde med Danmark og danskerne.
Et møde som kan være med til at skabe venskaber og udvikling på tværs af nationer og åbne
folks øjne for de danske værdier.
Grundlaget for en vellykket integration kan også
skabes via idrætten. Inden for visse idrætsgrene
er en stor del af udøverne nydanskere, og disses
familier og venner kan med fordel involveres i
planlægningen af store mesterskaber i Danmark.
På den måde vil familierne blive inddraget i det
frivillige foreningsliv i Danmark.
Endelig kan værtskab for store internationale
idrætsbegivenheder i Danmark øge fællesskabsfølelsen og skabe sammenhold i den danske
befolkning. Danmark som stedet “hvor det sker”,
og hvor danskerne får muligheden for at frem-

*

vise nationens organisatoriske talent. Internationale idrætsbegivenheder skaber således mange
vindere – ikke bare dem på medaljeskamlen.
Det kræver en samlet dansk indsats at virkeliggøre denne vision. Der skal være opbakning fra
alle offentlige myndigheder, idrætsbevægelsen,
det private erhvervsliv og befolkningen. Samtidig
kræver det, at danske idrætsledere får en mere
markant indﬂydelse i de internationale specialforbund.
Når Danmark vil gå efter at få store internationale idrætsbegivenheder til landet, skal en
række vigtige forudsætninger være på plads.
Regeringens handlingsplan udpeger derfor nogle
centrale indsatsområder med særlig betydning
for Danmarks evne til at trække internationale
idrætsbegivenheder til landet i de kommende
år samt en række konkrete initiativer inden for
hvert indsatsområde.
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Tiltrækningen af store idrætsbegivenheder
kræver en stor samtidig indsats på ﬂere områder.
Handlingsplanen fokuserer på ﬁre områder, hvor
det er afgørende, at Danmark styrker indsatsen
markant.

Grundlaget for at tiltrække store
idrætsbegivenheder skal være på plads

Idrætsfaciliteter på internationalt
niveau skal være til stede

Idrætsledernes internationale
kompetencer skal være i top

De danske idrætsudøvere skal
være på internationalt niveau

De ﬁre forudsætninger skal forstås som både
mål og midler. Det er et mål i sig selv, med værdi
for idrætten i Danmark, at nå disse målsætninger, men samtidig vil en opfyldelse også være
midlet til at tiltrække ﬂere internationale
idrætsbegivenheder.
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Der er en stigende international konkurrence om
at tiltrække store idrætsbegivenheder. Stadigt
ﬂere byer og lande satser på dette område som en
del af en satsning på oplevelsesøkonomien. Den
øgede konkurrence medfører, at der stilles større
og større krav – bl.a. i økonomisk henseende – til
arrangørerne. Der er en tydelig tendens til, at
det bliver dyrere at afholde store internationale
idrætsbegivenheder. Dette skyldes ikke mindst
de licenser, der skal betales til de internationale
specialforbund for at få tildelt afholdelsen af
f.eks. et EM eller VM.
De stigende økonomiske omkostninger har sammenhæng med den eksponering og de aﬂedte
økonomiske fordele, arrangørerne opnår, når
idrætsbegivenheden ﬁnder sted.
Idrætsfonden Danmark varetager i dag opgaven
med at yde økonomisk støtte såvel som rådgivning til de specialforbund, som ønsker at afholde
store internationale idrætsbegivenheder i Danmark. Det er værtsbyen og det pågældende specialforbund, der tager initiativet til en ansøgning
om afholdelse af en begivenhed. Idrætsfonden
råder over 10 mio. kr. årligt. Staten (Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet)
ﬁnansierer halvdelen af beløbet – den anden
halvdel betales af Danmarks Idræts-Forbund
(DIF) og Team Danmark.
Første skridt i jagten på de internationale
idrætsarrangementer er allerede taget med
Den Internationale Olympiske Komité’s (IOC)
tildeling af den olympiske kongres og session
i 2009, som skal afholdes i København. Dette
bliver den største internationale event på idrætsområdet på dansk grund til dato. Her vil verdens
førende idrætsledere samles i København, og den
samlede idrætspresse vil have blikket fast rettet
mod København i de ni dage, seancen varer.
Idrætsfondens nuværende bevilling kan ikke opfylde de behov, der i fremtiden vil være forbundet
med ønsket om at trække ﬂere store begivenheder til Danmark. De internationale idrætsbegi-

venheder er blevet en forretning, og de sidste års
udvikling betyder, at Danmark uden en forøgelse
af den økonomiske ramme for ansøgning og
afholdelse af internationale idrætsbegivenheder
ikke vil være i stand til at fastholde det niveau,
vi har i dag.
Det vil fortsat være værtsbyen og idrætten, det
tager initiativet til at ansøge om afholdelse af en
begivenhed.

KONKRETE
INITIATIVER:

Styrkelse af budprocessen
At ansøge om en international idrætsbegivenhed er i sig selv ﬁnansieringskrævende. For
at komme i betragtning som vært for de ﬂeste
internationale idrætsbegivenheder i dag skal
der investeres i et skriftligt bud, som både lever
op til udbydernes krav, og som optimalt understøtter processen frem mod en afgørelse. Alene
budprocessen er i dag et kapløb, som man skal
investere i, hvis man vil gøre sig forhåbninger
om at vinde værtskabet.
Der skal ske en styrkelse inden for to
hovedområder:

1. Der skal tilføres midler, som kan
supplere de ansøgende kommuners og
idrætsorganisationers investeringer
i budprocessen.
2. Der skal tilføres kompetencer inden
for budprocesser, herunder kampagnetilrettelæggelse og kommunikationsstrategier.

Formålet med disse to hovedområder er at styrke
tilrettelæggelsen af professionelle kampagner
og forbedre især den sidste fase af budproces-
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sen, hvor undersøgelser har vist, at danske bud
klarer sig dårligst. En styrket indsats indebærer
også øget involvering af de politiske led i form
af ministre, budbyens borgmester og det danske
medlem af Den Internationale Olympiske Komité
(IOC).

Støtte til afholdelsen
af begivenheden
Afholdelse af internationale idrætsbegivenheder
er i dag blevet en forretning, der rækker langt ud
over selve idrætsudøvelsen. Bl.a. stilles der ofte
krav om, at værtsbyen skal stå for tv-produktionen af begivenheden, også selv om det er det
internationale specialforbund, som står for salget
at tv-rettighederne. Derfor er behovet for kapital
i forbindelse med selve afholdelsen også blevet
mere udtalt.
Muligheden for, at kommuner og idrætsorganisationer kan søge ﬁnansiel støtte til afviklingen
af internationale idrætsbegivenheder, skal derfor
styrkes.
Der skal være mulighed for rådgivning af bl.a.
kommuner om indtægtsmuligheder i forbindelse
med afholdelse af idrætsbegivenheder, herunder
også det internationale perspektiv som f.eks.
internationalt salg af sponsorater.

&%

alle involverede parter. Initiativet til at ansøge
om en konkret begivenhed ligger fortsat hos
værtskommunen og specialforbundet. Det aktivt
opsøgende arbejde styrkes bl.a. gennem en tilførsel af kompetencer på området.

Udvikling af forskellige
ﬁnansieringsmodeller
Idrætsfondens involvering i store idrætsbegivenheder kan i dag antage ﬂere forskellige former
efter arrangementets karakter og økonomi.
Der skal udarbejdes forskellige koncepter for
ﬁnansieringsmodeller. Modellerne bør udarbejdes
efter følgende tre ﬁnansieringsprincipper:

1. Direkte tilskud/indskud
(gives uden betingelser)
2. Risikovillig kapital/investering
(en investering, hvor pengene betales tilbage,
hvis det giver overskud)
3. Underskudsgaranti
(garanti for at ville betale et evt. underskud)

Udvikling af ﬁnansiel fordelingsnøgle
Der åbnes også mulighed for, at der kan indgås
længerevarende aftaler på markedsvilkår med
facilitetsudbydere/operatører om brug af idrætsfaciliteter til store idrætsbegivenheder i et givent
antal dage om året over en årrække.

Finansieringen af både budproces og selve afholdelsen af begivenheden forestås normalt i et
samspil mellem Idrætsfonden Danmark/staten,
værtskommune(rne) og det pågældende specialforbund. Der ﬁndes i dag ikke noget fast mønster
for, hvor meget hver af de involverede parter skal
bidrage med.

Aktivt opsøgende arbejde
Tiltrækningen af store idrætsbegivenheder til
Danmark starter med opsøgende arbejde og
deltagelse i relevante internationale netværk for

Der skal derfor søges udarbejdet en fordelingsnøgle for, hvad de forskellige aktører skal bidrage
med, for at der kan gives statslig støtte til
arrangementet.
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Systematisk evaluering af
ansøgningsproces og afholdelse

Oprettelse af et “transportabelt
sportsevent-kontor”

Der skal iværksættes en systematisk evaluering
af de tilskud og den rådgivning, der ydes på
området for idrætsbegivenheder. Evalueringerne
skal danne grundlag for en samlet vurdering af
arbejdet med store begivenheder og effekten af
den ekstra ﬁnansiering fra statens side.

Idrætsorganisationerne har ofte ikke de fornødne
tekniske faciliteter, der skal til for at afholde
internationale idrætsbegivenheder.

Støtte til afholdelsen af internationale
konferencer på idrætsområdet
Afholdelse af internationale konferencer, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder på idrætsområdet er en god måde at skabe internationale
kontakter og opbygge vigtige netværk på. Det er
ofte enten generalforsamlingen eller de internationale forbunds bestyrelse, der træffer beslutningerne om, hvor deres idrætsbegivenheder skal
afholdes. Afholdelse af internationale idrætskonferencer er derfor en enestående mulighed for
de danske specialforbund til at mødes personligt
med beslutningstagerne og dermed forbedre
Danmarks muligheder for at tiltrække store
idrætsbegivenheder.
Der afsættes midler til yderligere støtte til bud
på og afholdelse af større internationale konferencer på idrætsområdet.

Som et supplement til de mobile faciliteter (se
facilitetsafsnittet nedenfor) udvikles et transportabelt sportseventkontor med al teknik osv., som
kan lånes ud til specialforbund m.v. i forbindelse
med afholdelse af internationale idrætsbegivenheder af mindre målestok.

;DID/HI
;DID
/HI:E=6
:E=6C:G
C:G:>M
M "8D
8 G7>H
G $H86
$
$H
CE>M
CE
E>

=6C9A>C<HEA6C
&'

=6C9A>C<HEA6C

&(

>9G¢IH;68>A>I:I:GEu>CI:GC6I>DC6AI
C>K:6JH@6AK¢G:I>AHI:9:

En vigtig forudsætning for at
kunne tiltrække internationale
idrætsbegivenheder er, at de
rette faciliteter er til stede.
Udgangspunktet i Danmark er
fortsat, at opførelse og drift af
idrætsfaciliteter er et kommunalt anliggende. Regeringen har
tiltro til, at kommunerne fortsat
vil kunne løfte denne opgave,
ikke mindst i lyset af de større
kommuner som følge af kommunalreformen.
I december 2005 offentliggjorde
Team Danmark en facilitetsundersøgelse, som kortlægger
de danske idrætsfaciliteter. Af
undersøgelsen fremgår det, at
afholdelsen af internationale
idrætsbegivenheder har gennemgået en markant udvikling
de senere år, og at den økonomiske omsætning, der knytter sig
til visse begivenheder, er vokset
markant. På den baggrund er
kravene til de idrætsfaciliteter,
der skal rumme begivenhederne,
steget markant.
Undersøgelsen klassiﬁcerer
de danske idrætsfaciliteter
i tre kategorier i forhold til,
hvilke muligheder der er for at
anvende anlæggene til internationale mesterskaber. Undersøgelsen viser, at Danmark i
dag kun har faciliteter, der kan
rumme internationale begivenheder inden for ganske få
og små idrætsgrene, herunder
f.eks. judo, taekwondo, brydning og boksning. Derudover
er badminton den eneste store
idrætsgren, hvor der i dag kan

afholdes internationale mesterskaber. Især de indendørs
idrætsgrene som f.eks. håndbold og ishockey mangler faciliteter til at kunne afholde store
mesterskaber på dansk grund.
For udendørsaktiviteterne er
det kun rugby, moderne femkamp og orientering, hvor de
eksisterende anlæg lever op til
de krav, der stilles i forbindelse
med internationale mesterskaber.
For at kunne afholde internationale idrætsbegivenheder stilles der ikke kun krav til banearealet og omklædningsforhold,
men også til en række andre
forhold. F.eks. er der altid et
krav om egnede opvarmningsfaciliteter. Samtidig er antallet
af tilskuerpladser, antallet af
parkeringspladser, adgangsforhold, offentlige transportmuligheder og VIP-faciliteter noget,
der stilles krav til i forbindelse
med afholdelse af store idrætsbegivenheder. Det betyder, at de
ﬂeste af de eksisterende idrætsanlæg i Danmark ikke kan
bruges til afholdelse af internationale konkurrencer. Der er
derfor behov for en opgradering
af de eksisterende idrætsanlæg samt mulighed for at tage
opgradering til internationale
standarder med i overvejelserne
i forbindelse med nybyggerier.
Team Danmarks facilitetsundersøgelse peger på, at der er et
behov for både modernisering
og opgradering af eksisterende
idrætsanlæg samt opførelse
af helt nye anlæg.

Regeringen ønsker imidlertid
ikke at bidrage til, at der bygges idrætsfaciliteter til internationale begivenheder, som
efterfølgende står tomme, de
såkaldte “White Elephants”.
De faciliteter, der nybygges,
skal være rentable og til gavn
for danskerne før og efter afholdelsen af en stor international
begivenhed.
Multifunktionalitet skal derfor
være et nøgleord. Det primære
fokus skal være på ﬂeksible
og mobile anlæg. For en lille
nation som Danmark er det
vigtigt at tænke i kreative baner og udnytte de eksisterende
anlæg på bedst mulig måde.
Man kunne f.eks. forestille sig
at overdække et eksisterende
fodboldstadion midlertidigt og
anvende det som en multiarena. Internationalt ville dette
være nytænkning på facilitetsområdet, og det kunne blive
Danmarks varemærke at specialisere sig i kreative løsninger
inden for midlertidige idrætsfaciliteter.
Opgradering af idrætsfaciliteter
til internationale standarder
har imidlertid ikke alene betydning lokalt og regionalt, men
også nationalt.
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KONKRETE
INITIATIVER:

Støtte til idrætsfaciliteternes opgradering
til internationale standarder
Der afsættes midler til opgradering af eksisterende og nybyggede faciliteter til at kunne huse
internationale idrætsbegivenheder.
Midlerne kan søges af kommuner til medﬁnansiering af de merudgifter, der følger af, at
et idrætsanlæg skal leve op til internationale
standarder.
Midlerne administreres af et facilitetsudvalg,
hvis formål bliver at give økonomisk støtte til opgradering til internationale standarder af såvel
eksisterende som nybyggede idrætsfaciliteter,
der herefter kan bruges til afholdelse af internationale idrætsbegivenheder, herunder særligt
EM og VM.

Støtte til mobile anlæg som f.eks.
tribuner og VIP-faciliteter
I forbindelse med afholdelse af store idrætsbegivenheder er der behov for en del andre faciliteter
end blot den bane eller arena, hvor idrætten udspiller sig. Det kan f.eks. være behov for ekstra,
midlertidig tilskuerkapacitet, en hal til opvarmning, VIP-faciliteter og sekretariatsfunktion. For
at undgå urentable investeringer kan nogle af
disse med fordel konstrueres som mobile anlæg,
således at de kan anvendes i forbindelse med
forskellige stationære idrætsanlæg.
Facilitetsudvalget kan også yde støtte til
sådanne mobile anlæg.

Handicapfaciliteter, så anlæggene også kan
bruges til internationale mesterskaber i
handicapidræt
Danmark vil også tiltrække store idrætsbegivenheder inden for handicapidræt. Derfor er det
vigtigt, at idrætsfaciliteterne også tager højde for
tilgængelighed og anvendelighed til discipliner
for handicappede idrætsudøvere.
Facilitetsudvalget kan også yde tilskud til
forbedring af tilgængelighed og faciliteter for
handicapidrætten.

Rådgivning i forbindelse med opførelse
af idrætsanlæg, som også kan bruges til
internationale idrætsbegivenheder
I forbindelse med opførelse af idrætsfaciliteter
kan kommuner og bygherrer have behov for
rådgivning om, hvad det vil kræve, hvis idrætsfaciliteten også skal kunne huse internationale
idrætsbegivenheder. Ekspertviden skal kunne
tilbydes via facilitetsudvalget. Kompetencerne
på dette område opbygges bl.a. med hjælp fra
udlandet.
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En forudsætning for, at Danmark kan tiltrække
internationale idrætsbegivenheder, er, at de
danske idrætsledere har indﬂydelse i de internationale idrætsforbund. Det er en forudsætning, at
de danske idrætsledere har viden om og kompetencer inden for internationale idrætspolitiske
problemstillinger, herunder direkte indﬂydelse i
form af bestyrelsesposter m.v. inden for de internationale idrætsforbund.
Af Danmarks Idræts-Forbunds opgørelse af
idrættens internationale repræsentationer i 2006
fremgår det, at specialforbundene og Danmarks
Idræts-Forbund i dag har 135 poster i europæiske og internationale specialforbund samt Den
Internationale Olympiske Komité (IOC) og den
Europæiske Olympiske Komité (EOC). Langt
de ﬂeste af disse poster er af teknisk karakter,
og antallet af politiske bestyrelsesposter begrænser sig til 24, hvoraf tre er internationale
formandsposter (europæisk badminton, europæisk petanque og International Masters Games
Association).
International tilstedeværelse kræver internationale kompetencer og en målrettet og strategisk
indsats for at få danskere valgt ind i de internationale specialforbunds bestyrelser. Derfor skal der
være fokus på dette område fra idrættens verden. Ansvaret for at sikre grundlaget for bedre
kompetencer hos ledere i den danske idrætsverden ligger i dag hos Danmarks Idræts-Forbund.

KONKRETE
INITIATIVER:

Internationalt kompetenceløft
til danske idrætsledere
Danmarks Idræts-Forbund har på sit årsmøde
i 2006 vedtaget, at der skal fokus på de danske
idrætslederes deltagelse på internationalt plan.
Danmarks Idræts-Forbund har bl.a. nedsat et
internationalt lobbyudvalg, der skal være med til
at skabe rammerne for, at dansk idræts internationale indﬂydelse kan blive endnu større.
Der skal ske en fortsat udvikling af indsatsen for
at styrke kompetenceudvikling, herunder valgkampagneaktiviteter for danske idrætsledere,
som stiller op til internationale specialforbundsposter af væsentlig karakter.
Konkrete initiativer på dette område aftales
mellem Kulturministeriet, Danmarks IdrætsForbund og øvrige relevante parter.
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Hvis Danmark skal være en
troværdig vært for store internationale idrætsbegivenheder,
er det nødvendigt, at vi også
selv kan stille med eliteidrætsudøvere, og helst udøvere, der
kan gøre sig gældende i medaljekampen.
Undersøgelser fra bl.a. OL
(Sydney og Athen), EM og VM
i fodbold og EM i atletik (Göteborg) viser, at der er en klar
sammenhæng mellem at være
værtsland og vinde medaljer.
Den større chance for at vinde
medaljer ved internationale mesterskaber afholdt på hjemmebane hænger bl.a. sammen med
udøvernes bedre muligheder for
at forberede sig og konkurrere
i vante omgivelser; det er en
motivationsfaktor for udøverne, at mesterskaber holdes i
Danmark, der er større tilskueropbakning, og det vil være
lettere for de aktive at skaffe
sponsorer, når der konkurreres
på hjemmebane.
Ved at tiltrække ﬂere internationale idrætsbegivenheder og
samtidig tilføre ﬂere ressourcer
til styrkelse af elitearbejdet inden for netop disse idrætsgrene
skabes der sammenhæng og
synergi mellem områderne og
større sandsynlighed for succes.
Derfor er der et behov for at
styrke udviklingen af dansk
eliteidræt.
Team Danmark får i dag 84
mio. kr. om året af tipsmidlerne
til at varetage opgaven omkring

eliteudviklingen i Danmark.
Team Danmark har indgået en
resultatkontrakt med Kulturministeriet, som fastslår, at
Team Danmark over en ﬁreårig periode skal skaffe ﬂere
medaljer til Danmark ved EM,
VM og OL end i den forudgående periode.
Dette krav vil blive endnu mere
udtalt i forbindelse med en
satsning på at tiltrække ﬂere
store idrætsbegivenheder.
Dygtige idrætsudøvere og især
medaljevindere er med til at
understrege Danmarks proﬁl
som et land, der prioriterer
idrætten højt. Derudover kan
kendte atleter med fordel
benyttes i budprocessen som
ambassadører for buddene, og
deres netværk kan være værdifuldt i forhold til lobbyarbejdet.

KONKRETE
INITIATIVER:

Styrkelse af elitearbejdet
i Danmark
Muligheden for at skabe endnu
ﬂere eliteidrætsudøvere på
højt plan styrkes. Den ekstra
indsats målrettes i forhold til
de idrætsgrene, hvor Danmark
især satser på at tiltrække
idrætsbegivenheder.
Den ekstra økonomiske støtte
til udøvere og forbund tildeles
afhængig af specialforbundets
indsats for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder
til landet. Et internationalt
mesterskab på dansk grund vil
i høj grad være med til at
motivere eliteidrætsudøverne
og højne deres muligheder
for at vinde, samtidig med
at en styrket dansk idrætselite vil have positiv effekt på
Danmarks muligheder for at
tiltrække internationale idrætsbegivenheder.
Nærmere initiativer på dette
område fastsættes i samarbejde
med Team Danmark.
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Der er afsat 65 mio. kr. årligt i en ﬁre-årig periode fra 2008 til 2011 til handlingsplanens
ﬁre indsatsområder.

Økonomisk ramme for og
ﬁnansiering af handlingsplan
Mio. kr.

2008

2009

2010

2011

Merudgifter til handlingsplan

65,0

65,0

65,0

65,0

- organisatorisk og økonomisk grundlag

35,0

35,0

35,0

35,0

- idrætsfaciliteter på internationalt niveau

20,0

20,0

20,0

20,0

- idrætsudøvere på internationalt niveau

10,0

10,0

10,0

10,0

–

–

–

–

Finansiering af handlingsplan

65,0

65,0

65,0

65,0

Kulturministeriet

50,0

45,0

45,0

45,0

DIF og Lokale- og Anlægsfonden

15,0

20,0

20,0

20,0

- idrætsledere på internationalt niveau

Effekten af handlingsplanen evalueres i slutningen af aftaleperioden.
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