


Medalje målsætning 
og resultat

Målsætningen for dette OL var 
10 medaljer 

Målsætningen fastsættes af Danmarks 
Idrætsforbund (NOC) og Team Danmark
I fælleskab og i dialog med 
Specialforbundene 



Danske OL medaljer i 
nyere tid

2000: Sidney 6 medaljer

2004: Athen 8 medaljer

2008: Beijing 7 medaljer

2012: London 9 medaljer

2016: Rio 15 medaljer



Danmarks medaljeresultat 
i internationalt perspektiv.

Kun 17 lande vandt flere medaljer 
end Danmark.

Antallet af medaljer svarer til 2,64 
medalje per 1 mio. indbygger. 
Kun Grenada, Bahamas, Jamaica og 
New Zealand ligger højere.

Danmark og New Zealand er de 
eneste lande med under 10 mio. 
indbyggere, der vinder medaljer i ni 
sportsgrene.



De ni sportsgrene er:

• Roning – 1 sølv, 1 bronze 
• Svømning – 1 guld, 1 bronze
• Cykling – 1 sølv, 2 x bronze
• Atletik – 1 sølv
• Kajak – 1 sølv
• Badminton – 1 sølv, 1 bronze
• Brydning – 1 sølv
• Håndbold – 1 guld 
• Sejlsport – 2 x bronze



Måske er talentarbejdet 
ved at slå igennem

Gennemsnitsalder for medaljetagerne  
til OL i Rio er 25 år

Gennemsnitsalder for medaljetagerne 
til OL i London var 29 år



Den danske delegation

120 atleter fra 16 forskellige 
sportsgrene

115 team officials

17 fageksperter fra Team Danmark 
(3 Læger, 6 Fysioterapeuter, 1 Massør, 4 Sportspsykologer,    
1 Fysiolog og 2 præstationsanalytikere)

Presse

Chef de mission: Morten Rodtwitt (NOC)
Vice cdm: Per Boldt Jørgensen (TD)



De 16 sportsgrene

• Atletik Badminton

• Bordtennis Brydning

• Cykling Golf

• Fodbold Kajak

• Håndbold Roning 

• Ridning Skydning

• Sejl Tennis 

• Svømning Triatlon



Forberedelse og strategi

Det strategiske forarbejde til OL i Rio 
har haft afsæt i et fælles mindset med 
high performance som pejlemærket

Team Danmark blev begunstiget med 
en fonds donation på 55 mio dkr
øremærket til OL forberedelse 2013-
2016



Fokus/Mantra:
”High performance”

Forudsætninger:
En stærk strategi

Flere ressourcer

Strategiens hovedpunkter:
-Vi er ambitiøse

-Vi stiller krav og er 
forventningsfulde

-Vi prioriterer

-Vi skaber de bedste 
betingelser for at præstere



Donationen er målrettet  fem 
indsatsområder:

1. Bedre træningsforhold og målrettet 
international konkurrencedeltagelse i 
2015-2016

2. Optimalt materiel og udstyr til udvalgte 
olympiske sportsgrene.

3. Atletstipendier til potentielle OL-
medaljekandidater

4. Talentudvikling i dansk eliteidræt

5. High performance-faciliteter i Rio under 
OL

Flere ressourcer



Materiel og udstyr

Jesper Hansen er første skytte i verden, 
med eget mobile skydeskur. 

Udover at kunne stå i læ for al slags 
vejr i den danske natur er skydeskuret
udstyret med fire kameraer, som giver 
nuanceret feedback på, hvordan Jesper 
skal "bevæge piben" i alle 
skydepositioner. 

Skydning



Materiel og udstyr

Banecykling 

- Nyudviklede cykler 

(producent, ingeniører og andre 
fageksperter, atleter, trænere)

- Avancerede testmuligheder i

blandt andet vindtunnel hos Force 

Technology (nye hjelme og dragter)

Fakta: 5.1 mio er direkte benyttet til nyt udstyr



Nye sejl, rigge og skrog (49’er, 49’erFX, 
Laser Radial) til de bedste sejlere. 

Mulighed for at have både liggende klar i 
den permanente træningsbase i Rio.

”Vind- og strømforholdene er meget 
forskellige på de seks baner, der skal sejles 
på til OL. Derfor er det afgørende, at 
sejlerne kan komme på flere og 
længerevarende træningslejre i området, så 
de står så godt forberedt til at kæmpe om 
medaljer til Danmark som muligt.”
Sportschef i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen

Jena Mai Hansen
Katja Salskov-Iversen

Anne-Marie Rindom

Sejl



High Performance under OL 

- Transport, logistik mv.

- Faciliteter og udstyr

- Setup (herunder fageksperter)

- Kost og ernæring

- Indkvartering

- Sammenhold / fokus på egen
præstation

- Udstråling og forventninger



OL-byen

Sejlsport:
Lejligheder, High performance 
center. Permanent 
træningsbase op til OL

Hotel og træningsmulighed for (kajak 
og roning)

Transport og logistik plus træningsforhold



Sejlsport
ved Marina da Gloria

Lejligheder i gåafstand
Opholdssted (Cede Calabouco) 

Kokke og målrettet kost
Dedikerede fageksperter 
Fokus på holdets præstation



Sejlernes lejlighed

Sejlerne blev indkvarteret i 
lejligheder i samme område som 
Cede Calabouco (atleter og trænere 
mfl).



Cede Calabouco
Dedikeret facilitet til Sejlsporten tæt 
på konkurrence området.

Mødested

Opholdsted

Spisested

Behandlingssted

Og TV studie





Afslappet stemning med kronprins 
Frederik

Og andre kendte



OL-byen

Sejlsport:
Lejligheder, High performance 
center. Permanent 
træningsbase op til OL

Hotel og træningsmulighed for (kajak 
og roning)

Transport og logistik plus træningsforhold



Hotellet blev fundet ca. 4 år inden OL og 
kontrakten underskrevet endeligt 2 år før games 
time. 

Hotellet skulle være centralt beliggende i forhold 
til Lagoa, hvor ro og kajak-konkurrencer blev 
afholdt. 

Det skulle kunne huse 40-50 personer samt 
indeholde/opgraderes i forhold til trænings-, 
restitutions-, comfort- og madlavnings-
muligheder.



Terrassen før og efter renovering

Hotel Real, Botafogo



Dedikeret facilitet til Roning og Kajak

• Kort Transporttid til venue (10-20 min)
• Indkvartering af uakkrediterede eksperter, kokke, 

trænere etc.
• Lille hotel med 31 værelser – vi var max 45 personer
• Eksklusivt for Danmark under OL – ingen forstyrrelse, 

”lukket” område
• Ikke luksus – men funktionelt
• Indrettet med baggrund i atleter, trænere og 

sportschefers ønsker (boede på hotellet året inden)
• Forplejning håndteret af danske kokke
• Trygge ”velkendte” rammer
• Fleksibelt miljø
• Afslappet og Top seriøst (high performance) –

mulighed for både top fokusering og adspredelse = 
ingen lejrkuller

• Understøttede præstationen – hverken mere eller 
mindre!



God mad
God udsigt
God stemningMinimalt 

Køkken

Kokken på Hotel Real





OL byen

Mulighed for optimale 
værelsesfordelinger – også i OL byen

Mulighed for at have ekstra medicinsk 
og andet fagpersonale med uden at de 
skulle have akkreditering (indkvarteret 
uden for OL- byen)



Lejlighed i OL-byen

Svarer til standarden på værelser på
Hotel Real og i lejlighederne til Sejl



Færre atleter i OL –byen gav
bedre plads til: 

-Behandlingsrum 
-Afslapnings- og 
opholdsteder
-Fleksibel indkvartering





Vejen videre:

Dette OL viste klart 3 væsentlige ting som vi ønsker at 
bringe med videre:

1) Klar rollefordeling og forventningsafstemning både 
før og under OL . Giver god fællesskabsfølelse og 
giver især bonus når de svære ting skal håndteres

High performance mantra bidrager til fællesskabsfølelse

2) Dedikeret (ekstra) økonomi gør en forskel! Gælder 
både i forhold til optimering før og under OL

3) Målrettede faciliteter og opholdsmuligheder for 
udvalgte sportsgrene uden for OL-byen tæt på 
venues.

-giver både direkte fordel for de pågældende 
atleter  og deres stab samt 
-muligheder for at udnytte OL-byen bedre og 
mere smidigt
-Mulighed for flere fageksperter med til OL



Tak





15 medaljer / 9 sportsgrene

Guld
• Pernille Blume, svømning
• Håndboldlandsholdet

Sølv 
• Mark. O. Madsen, brydning
• Emma Aastrand Jørgensen, kajak
• Anne Dsane Andersen og Lærke Berg Rasmussen, roning
• Jacob Barsøe, Morten Jørgensen, Jacob Søgaard og Kasper Winther Jørgensen, 

roning
• Jacob Fuglsang, cykling
• Sara Slott-Petersen, atletik
• Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juul, badminton

Bronze 
• Anne-Marie Rindom, sejlsport
• Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen, sejlsport
• Casper Folsach, Rasmus Quaade, Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen og 

Frederik R. Madsen, banecykling
• Lasse Norman Hansen, banecykling
• Viktor Axelsen, badminton
• Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen, Mie Ø. Nielsen og Pernille Blume, 

svømning


