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Team Danmark

Team Danmark’s primære opgave er
at udvikle dansk elitesport på en
socialt og samfundsmæssig forsvarlig
måde
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Myter om Dual Career

1. Det er for tidskrævende

2. Det er meget bedre i USA

3. Det er på bekostning af sportslige præstationer

4. Det er på bekostning af de akademiske præstationer
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Sportslig gevinst

Den danske delegation ved OL 
i 2016 bestod af 120 
kvalificerede danske atleter. 
De 46 student-athletes
udgjorde 38 % af den danske 
delegation, og de vandt 58 % 
af de danske medaljer.
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Sportskarriere Start Udvikling
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Optimering
(senior)

Afslutning

Uddannelse/
karriere

Grundskole Gymnasium
Erhvervsskole

Videregående
uddannelse

Arbejdsliv

Det nære miljø Forældre
Søskende

Venner
Lærere

Venner
Forældre
Trænere
lærere

Kæreste
Venner

Trænere

Familie
(Trænere)

Organisatorisk ansvar Klubber Elitekommuner
Forbund
Klubber
Skoler

Forbund
Klubber

Team Danmark

Forbund
Team Danmark

Inspireret af  Wylleman & Lavallee, 2004



Uddannelse/karriere Elitesportskarriere
Atlet

Elite-
SportskarriereAtlet

Uddannelse
Karriere

Trivsel

10

Senere 
sportskarrierestop

Sportslig 
fremgang

Styrket 
idrætsidentitet

EngagementSamarbejde

Helhedsmodel

Udvikling

Studiemæssig 
succes

Samfundsaktiv

Måles på akademiske 
præstationer og 
fremdrift –
uddannelse er vigtigts

Måles på sportslige 
præstationer – sport 
er vigtigst



Videregående uddannelser

• Der er generelt stor fleksibilitet og forståelse

• Team Danmark uddannelsespartnere

• Aarhus Universitet

• Syddansk Universitet

• Aalborg Universitet

• VIA

• UCN

• UCL

• Status på de ‘andre’ uddannelsesinstitutioner
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Et eksempel – VIA Elitesport

TEAM DANMARK

Målgruppe: Sportsudøvere der tilhører den internationale og den 
nationale elite. Undtagelser kan, efter lokale beslutninger, 
forekomme

Du skal i god tid før hvert semesters start tage initiativet til en samtale 
med studievejlederen med henblik på at forlænge en evt. 
samarbejdsaftale. Det er din pligt skriftligt, at redegøre for planerne 
for det kommende semester i forhold til den idræt, du dyrker og 
hvordan dette harmonerer med en realistisk forpligtende studieplan. 
Du skal i den forbindelse have skriftlig accept fra træner og eller 
forbund/klub. En accept der gør et fleksibelt samarbejde muligt. Du 
kan, i samarbejde med uddannelsen, etablere aftaler der rækker ud 
over 1 semester.



Regler og muligheder på de 

videregående uddannelser

• Eliteatlet-definitionen er til fortolkning

praktik

• Der gælder de samme optagelsesregler for 

eliteatleter som alle andre

• Elitesport kan sidestilles med erhvervsarbejde i 

forbindelse med kvote-2 ansøgninger

• Forlængede uddannelsesforløb

• Fleksibilitet i forbindelse med eksamen

• Fleksibilitet i forbindelse med obligatorisk 

undervisning

• Fleksibilitet i forbindelse praktik



Forskel på uddannelser

TEAM DANMARK

Universitetsuddannelser
• Ca. 5 års varighed
• Generelt lavt krav om tilstedeværelse – men stor forskel

Professionsbacheloruddannelser
• 3-4 års varighed
• Ofte obligatoriske elementer
• Praktik
• Enkelte onlineuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser
• Ca. 2. års varighed
• Praktik
• Ofte onlinemuligheder

Erhvervsuddannelser
• Ca. 4 års varighed
• Praktik
• Lønnet praktik



SU og studiefremdrift

Studiefremdrift
• 1-årsprøver m.m
• Ofte tilladt med forsinkelse op til 1 år
• Særregler for eliteatleter

SU
• Uddannelsens længde + 12 måneder
• SU sættes på pause ved mere end 6 måneders 

forsinkelse
• Ingen særregler for eliteatleter
• Bidrager med 20 mio. kr. til Team Danmark atleter om 

året

TEAM DANMARK



Team Danmarks 

støttemuligheder

• Generel rådgivning og sparring

• Dokumentation og anbefalinger i forbindelse med 
dispensationsansøgninger

• Hjælp i forbindelse med større problemstillinger

• Supplerende undervisning

• Study buddies

• Team Danmark uddannelsesstøtte (forbeholdt 
verdensklasse- og udvalgte eliteatleter)



Vigtige elementer i  et godt dual career miljø

TEAM DANMARK

• Både spor t  og uddannelse  p lanlægger  f leks ibe l t

• Langsigtet  he lhedsplanlægning

• Den enkel tes  mot ivat ion er  v igt igst  i  forb indelse  

med uddannelsesvalg

• Plads t i l  ind iv iduel le  model ler  og løsninger

• Træneren forholder  s ig  t i l  uddannelse  og l ivet  ved 

s iden af  spor ten genere l t

• Fokus på  den samlede be lastn ing

• Brug ‘pyt -knappen’

• Rol lemodel ler  og kul tur

• Anerkendelse  a f  uddannelsesmæssige præstat ioner

• Tr ivse l



Værd at skrive bag øret…

TEAM DANMARK

• Fleksib i l i te t  i  uddannelsessystemet  er  a l t id  på  

baggrund af  goodwi l l

• Der  er  e t  s tor t  uddannelsesfokus i  samfundet

• Unge (og deres  forældre)  har  høje  forventn inger  t i l  

deres  uddannelses  og ungdomsl iv

• El i teat le ter  er  meget  ambi t iøse  og har  svært  ved at  

gå på kompromis

• Første  semester  er  krævende – også socia l t

• Man rest i tuerer  godt  med en bog i  hånden

• Mot iverende t rav lhed er  o f te  energ ig ivende

• Jeres  støt te  er  he l t  a fgørende



En case – Marcus Krøyer
• Lærervikar

• Diplomingeniøruddannelse på DTU 

på 4. semester

• Forlænget uddannelsesforløb

• Langsigtet plan for sport og 

uddannelse

• SU eneste indtægt

• Obligatorisk undervisning

• Trænere understøtter

• Uddannelseskultur blandt 

svømmerne
TEAM DANMARK
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”Tusind tak for hjælpen, og tak for den hurtige afvikling. NU kan jeg gå 
på juleferie lige om lidt med ro i sjælden.

Jeg er utrolig glad for din hjælp, og værdsætter din vejledning gennem 
processen, hvor man ofte sider med tingene alene. Du fik hurtigt 
afviklet nogle store problemstillinger for min fremtid på ganske kort 
tid. 

Jeg tager fat, hvis der skulle opstå nogle komplikationer.”



Flere spørgsmål, ønske om 

vejl/sparring, mentor?

Tag endelig fat i en af os:

Christina Teller 

chte@teamdanmark.dk

23267610

Magnus Wonsyld 

mawo@teamdanmark.dk

30104268

mailto:chte@teamdanmark.dk
mailto:mawo@teamdanmark.dk
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Udfordringer I oplever?



DE 

DANSKE ATLETER


