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Team Danmark og Danmarks 
Idrætsforbund vil etablere et 
Nationalt Elitesportscenter (NEC) 
med et centralt NEC i København og 
regionale NEC’er i Aarhus, Odense og 
Aalborg.

Etableringen af NEC skal skabe 
udviklingsrammer i verdensklasse 
og sikre, at dansk eliteidræt følger 
med den internationale udvikling. 
Samtidig skal innovations- og 
forskningssamarbejdet styrkes og de 
nationale træningsfaciliteter have et 
markant løft.

Etableringen af NEC har længe været 
et ønske, og der er en bred opbakning 
til projektet. Det vil være det største 
skridt for dansk eliteidræt i mange år.
Den bedste og nyeste viden afgør 
marginalerne i eliteidrættens verden, 
og skal danske atleter også i fremtiden 
have mulighed for at vinde medaljer, 
kræver det, at vi styrker innovations- 
og forskningssamarbejdet, så vi er 
på højde med vores internationale 
konkurrenter.

Team Danmark og Danmarks 
Idrætsforbund har også analyseret 
behovene for at styrke faciliteterne i 
de enkelte idrætsgrene og formuleret 
en strategi for at løfte niveauet på 
facilitetsområdet.

Visionen er, at alle danske atleter på 
internationalt niveau skal have adgang 
til træningsfaciliteter, som lever op til 
de højeste internationale standarder.

Frank Jensen, 
formand for Team Danmark 

Niels Nygaard, 
Formand for Danmarks Idrætsforbund

Læs hele rapporten ’Nationalt 
Elitesportscenter i Danmark’ på Team 
Danmarks hjemmeside.

DET STØRSTE SKRIDT FOR DANSK 
ELITEIDRÆT I MANGE ÅR
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Det centrale NEC skal være et 
udviklingsmiljø i verdensklasse, som 
er båret af samarbejde på tværs mellem 
atleter, trænere, specialforbund 
og forskere fra de fremmeste 
vidensinstitutioner i Danmark.

Rapporten Nationalt Elitesportscenter 
i Danmark peger på, at det centrale 
NEC i København skal være en Team 
Danmark-institution på ca. 8.600 m2, 
som blandt andet skal indeholde:

DET CENTRALE NEC I KØBENHAVN 

Studiezone 
for atleter

UDVIKLINGSMILJØ I 
VERDENSKLASSE

Sportsfysiologisk 
testcenter

Sportsmedicinsk 
klinik

Forskningslaboratorier 
og innovationszone

Rehabiliterings-
faciliteter

Kontorer og 
mødelokaler

Faciliteter til 
fysisk træning 

Højde-/
klimasimulering

Restitutions-
faciliteter

Fleksibel multihal 
(80 x 40m)

Kantine/
café
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Ud over et NEC centralt i København 
vil Team Danmark i samspil med DIF 
og relevante lokale aktører arbejde for 
at etablere regionale NEC’er i Aarhus, 
Aalborg og Odense. 

Med et centralt NEC samt regionale 
NEC’er får vi mulighed for at etabelere 
stærke udviklingsmiljøer, der kan løfte 
dansk eliteidræt til et nyt niveau og 
servicere eliteatleter i hele landet.

DE REGIONALE NEC’ER
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Udvikling og implementering af ny 
viden er centralt for udviklingen 
af dansk eliteidræt, og Nationalt 
Elitesportscenter skal understøtte 
forskning, innovation og udvikling 
både organisatorisk og via fysiske 
faciliteter.
 
Der er både vilje og bred opbakning 
til tættere samarbejde mellem Team 
Danmark, vidensinstitutioner og 
innovationsmiljøer, og med afsæt i 
Team Danmarks forskningsstrategi 
skal NEC være med til at sikre bedre 
rammer for og udnyttelse af forskning, 
viden, innovation og kompetencer 
inden for eliteidræt.
 
Danmark har internationalt førende 
videns- og forskningsmiljøer fl ere 
steder i landet, og NEC
skal både nationalt og regionalt løfte 
vidensniveauet i dansk eliteidræt og 
skabe forbedret konkurrenceevne hos 
danske atleter og trænere.

FORSKNING 
INNOVATION OG 
UDVIKLING
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Vores vision er, at alle danske atleter 
på internationalt niveau skal have 
adgang til træningsfaciliteter, som 
lever op til de højeste internationale 
standarder.

Denne vision er tæt forbundet med 
etableringen af NEC, og målet er at 
etablere og modernisere nationale 
træningsfaciliteter i en lang række 
idrætsgrene.
 
Træningsfaciliteternes beliggenhed 
skal sikre, at atleterne kan leve et 

sammenhængende hverdagsliv med 
mulighed for videregående uddannelse 
sideløbende med den sportslige 
karriere, og der skal etableres et tæt 
samspil mellem træningsfaciliteterne, 
det centrale NEC og de regionale 
NEC’er.
 
I nogle idrætsgrene er der allerede 
igangværende byggerier (bl.a. sejlsport, 
roning og kajak), mens der i andre er 
eksisterende faciliteter, som trænger 
til modernisering eller eventuel 
relokalisering.

Det er en forudsætning, at Nationalt 
Elitesportscenter realiseres gennem 
en samfi nansiering mellem staten, 
private fonde, Team Danmark, 
Danmarks Idrætsforbund, Lokale og 
Anlægsfonden samt kommunerne.

Etableringsomkostningerne for et 
centralt NEC i København estimeres til 
ca. 230 mio. kr. 

Derudover er der identifi ceret et 
samlet nationalt investeringsbehov 
på ca. 900 mio. kr. til nationale 
specialtræningsanlæg.

NATIONALE 
TRÆNINGSFACILITETER

FINANSIERING
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