
Bilag 3: Handlingsplan 2016 for Team Copenhagen 

Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København 
Handling Målsætning Kommentarer 

Styrkelse af eliteklubberne 
Uddannelse af ledere og trænere 
 

• Klubuddannelse 
 

• Eliteidræts netværk 
 

 
• Fokus på sportslig ledelse 

 
 

• Mentalitetsudvikling 
 
 

• Udviklingsplaner for alle 
elitetrænere 

 
• Kurser og seminarer i TALENT-DK 

 
 
Individuelle forløb for 4-5 klubber 
 
3 møder i løbet af året 
 
 
Tilskynde klubber til ansættelser af 
sportschefer  
 
Fortsætte aktuelle forløb 
Igangsætte ny gruppe (trænertalenter) 
 
Prioritere fortsat videreudvikling gennem 
støttekoncept 
 
Min. 20 ledere/trænere med på seminaret – 
min 15 ledere/trænere på hvert 
inspirationsmøde 
 

 
 
Incl. kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Skal tage afsæt i aktuelle behov – 
kordineres med aktiviteter i TALENT-DK og 
CPH sport. 
Rådgive til rekruttering 
 
 
Afdække mulighed for lignende 
”værdiudvikling” for sportschefer 
 
Opsamling i forbindelse med ansøgning og 
midtvejsmøder 
 
Opfølgningsrutiner i forhold til refleksion og 
læring i forbindelse med midtvejsmøder 
 

Facilitetsmæssige forbedringer 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse af potentielle facilitetsmuligheder 
for morgentræning 
 

Mere proaktiv støtte til eliteklubbernes 
facilitetsmæssige rammer 
 
Fortsat indsats via Idrætsforum København 
 
Prioritere blandt behov for nyanlæg 
  
 
Skabe mulighed for at etablere 
morgentræningsmiljø   

Gennemgående analyse af de 
facilitetsmæssige krav til eksisterende og 
potentielle eliteidrætsmiljøer i København 
(incl. klubhuse) – fast element i alle støtte-
evalueringsmøder. - Ved konstaterede 
behov udarbejdes dokumentation til 
forelæggelse for KFU 
 
Afdække muligheder, der går på tværs af 
klubber og evt. idrætsgren 



Rådgivning og konsulentydelser 
 

• Konfliktmægling 
 

• Ekstern specialisthjælp 
 

• Kulturanalyser (elite- og 
talentmiljøer) 

 

 
 
Information lægges på TCph-website 
 
Information lægges på TCph-website 
 
Implementering af kulturanalyse – 1. halvår  

 
 
Indenfor bl.a. psykologi, fysiologi, 
fysioterapi, kost m.m. 
 
 
Driftes af Team Copenhagen – evt. tilbud til 
øvrige eliteidrætskommuner 

Støttetildelinger 
 
 
 
 

3 årlige tildelinger – i alt: 3,0 mio. kr. 
 
Revision af støttekoncept implementeres 

Fokus på udvikling – ikke drift!! 
 
 

Optimering af de aktives rammer 
Fortsat styrkelse af Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi 
 

• Rekruttering af elever (fokus: 
individuelle idrætsgrene) 

 
• Samarbejde med Københavns 

idrætsfolkeskoler - 
uddannelsesvejledning 

 
 
 

 
 
 
Markedsføring af akademiet på landets 
idrætsefterskoler 
 
Større sammenhæng mellem 
idrætsfolkeskoler og akademiet 
 
 

 

Udbygning af uddannelses- og jobaftaler 
 

• Jobportal 
 
 
 
 

• 10. klasse 
 
 

 
 
Undersøge muligheder for samarbejde med 
københavnsk/regional samarbejdspartner 
 
 
 
Tilbyde 10. klasse-elever at starter som 
akademielever til august 
 

 
 
Jobformidling kan foregå i 3 kategorier: 
1: 18-20 årige (stx) 
2: 21-25 årige (under uddannelse) 
3: 25 år  (færdiguddannede, men stadig 
idrætsaktive) 
Foreligger mundtlig aftale om 10. klasses 
tilbud med BUF – tilpasset og med lignende 
vilkår som akademielever. Tilbuddet 



 
 

• Fælles aktiviteter for 
idrætsfolkeskoler og TCph 
Eliteidrætsakademi 

 
 
Skabe øget samhørighed og enighed om 
værdier for talentudvikling 
 

oprettes på Kildevældskolen på Østerbro. 
 

Uddannelse af de aktive 
 

• Kurser 
 
 
 

• Team Cph. Eliteidrætsakademi 
 
 
 
 

 
 

o Sportsernæring 
o Skadesforebyggelse 
o Life Skills 

 
o Orienteringsmøde for optagne 

elever og forældre 
o Life Skills kursus for elever 
o Life Skills kursus for 

ressourcepersoner (forældre, 
lærere og trænere) 

o Sportsernæring for elever og 
forældre 

o Sportsskader – behandling og 
forebyggelse 

o Fysiologisk screening – og 
opfølgende samtale 

o Pure Performance.  
 

 
 
Rettet mod unge atleter, som ikke går på 
Akademiet 
 
Løbende optimering af niveauet af alle 
kruserne. Vi vil have Hovedstadens bedste 
tilbud. 

Events 
Medvirken ved CAG 2016 
 
 
 

Team Copenhagen varetager for-
arrangementet for sponsorer og 
samarbejdspartnere 

Afholdes lørdag den 18. juni 2016 

Afvikling af Københavns kommunes fest for 
de danske mestre 
 
 
 
 

Forarrangement for sponsorer og 
samarbejdspartnere 
 
Team Copenhagen forestår planlægning og 
afvikling af arrangementet i Rådhussalen på 
vegne af KK (OB) 
 

 
 
 
Arrangementet tjener til eksponering af KK 
som dynamisk by med en stærk idrætsprofil 
 
Overvejelser om revitalisering af formatet 



Styrkelse af Team Copenhagen 
Økonomi 
Forøgelse af kommunale tilskud Arbejde på for første gang at få en fast 

forøgelse af årlige tilskud: 0,5 -1,0 mio. kr. 
 

 

Kommercielle indtægter 
 
 
 

Sponsoraftaler: 325.000 kr. 
TALENT-DK partnere: 300.000 kr. 
Events TALENT-DK: 100.000 kr. 
Annoncer CPH sport: 240.000 kr.   
Abonnementer CPH sport: 10.000 kr. 

Årlig tilfredshedsanalyse hos kunder og 
samarbejdspartnere – med efterfølgende 
korrigerende tiltag. 

Fundraising 
 
 

Samlet tilgang i fondsmidler til Team 
Copenhagen og TALENT-DK på kr. 
100.000 

 

Kommunikation 
Revitalisering af Team Copenhagens brand 
 

Identificering af Team 
Copenhagens identitet og 
formulering af kernefortælling 

 
 

Opfriskning og ensretning af Team 
Copenhagens visuelle identitet  
 
 
Kampagne, der skal udbrede 
kendskabet til Team Copenhagen 
og den københavnske eliteidræt 
 
Udarbejdelse af brand book 

 
 
Bliver endeligt formuleret efter intern 
workshop den 27. nov. 2015 på baggrund af 
det undersøgende arbejde, der har fundet 
sted.  
 
Målet er at Team Copenhagens forskellige 
platforme bliver mere ensrettede, så 
genkendeligheden øges.  
 
Kampagnen, der omfatter nye 
kommunikationstiltag, påbegyndes, når det 
nye website er live.  
 
Brand booken bliver udarbejdet, når 
websitet er færdigt. 
 

 
 
Punkter under ”revitalisering af Team 
Copenhagens brand” adskiller sig fra den 
tidligere præsenterede, da det under 
arbejdet med brandet har vist sig, at det 
ville være mere hensigtsmæssigt at tilgå det 
på en anden måde.   
 
 
 
Kampagnen omfatter i højere grad video. 
Bl.a. gennem et samarbejde med ON-sport. 
 
 
 
 

Understøttelse af de strategiske mål 
 

Implementering af en forretningsstrategisk 
kommunikationstilgang, hvor man arbejder 
ud fra et såkaldt kommunikationskompas. 
Her tager kommunikationen udgangspunkt i 

Planen var oprindelig at udarbejde en 
skabelon, som medarbejderne på kontoret 
kunne tage udgangspunkt i for at 
kvalitetssikre kommunikationstiltag.  



de forskellige strategiske områder i Team 
Copenhagen i højere grad og på en anden 
måde end der hidtil har været gjort i Team 
Copenhagen.  

 
Denne blev udarbejdet – dog ikke iværksat 
– da tilgangen med 
kommunikationskompasset er mere 
hensigtsmæssig.  

Styrkelse af Akademiets kommunikation 
 

”Ugens akademi-elev” fortsætter. På sigt vil 
denne blive i et video-format i det omfang 
eleverne ønsker at deltage. 
 
Video-reportager fra morgentræning 1-2 
gange månedligt.  
 
Ambassadør-korps (tidligere og nuværende 
elever) vil indgå i kommunikation i højere 
grad.  
 
Nye profil-brochurer (er ved at blive 
udarbejdet.) 

Tiltag for at styrke kommunikationen (den 
eksterne) omkring akademiet er blevet 
integreret i den samlede 
kommunikationsplan for Team 
Copenhagen, da det vil styrke TCs samlede 
brand, at akademiet ikke fremstår som en 
satellit men som en mere inkorporeret del af 
TC.  
 

Facebook 
 

Der bliver iværksat en kampagne på 
facebook, når det nye teamcopenhagen.dk 
website er færdigt, med det formål at øge 
antallet af følgere og dermed øge 
kendskabet til den københavnske eliteidræt 
gennem denne kanal.  

Det er ikke hensigtsmæssigt at gennemføre 
denne kampagne før det nye website er 
færdigt, da dette er Team Copenhagens 
ansigt udadtil.  

Website De nye websites for teamcopenhagen.dk, 
hvor Team Copenhagens 
Eliteidrætsakademis website vil indgå, og 
TALENT-DK.dk forventes klar primo 
februar. 

 

CPH sports fremtid Der er blevet undersøgt flere alternativer til 
den trykte version af CPH sport. Disse vil 
blive præsenteret og behandlet på en intern 
workshop den 27. november og igangsat i 
2016.  
 
 
 

 



Netværk 
Samarbejde med Team Danmark 
 

Deltagelse i respektive netværk 
Styrke samarbejdet med årlig perspektivdag 

- september hvert år 

 
 
God start i 2015 

Samarbejde med Danmarks Idræts forbund Dialog om - evt. fælles udvikling af – nye 
uddannelsesmuligheder 
 
Overblik over DIFs rådgivningsmuligheder 

Dialog med DIF er åbnet 
 
 
Til gavn for klubber og ad hoc til eget formål   
 

Styring og udvikling af TALENT-DK 
 

• Årsplan 
 
 
 
 
 
 

• Center for Talentudvikling 
 
 

 
 
1 partnermøde 
3-5 inspirationsmøder 
1 heldags seminar – primo november 
Opstart på ”Ledelse af talent”-udd. - juni 
 
Udarbejdelse af antologi - webbaseret 
 
Funding af centret forsøges fortsat etableret 
i samarbejde med Bøgetorp ApS – hele året 

 
 
 
 
 
I samarbejde med ”Vindermentalitet” v. 
Christian Engell 
 
 
Etablering uløseligt forbundet med 
nødvendig funding – søgning pågår ind i 
2016 

Deltagelse i Idrætsforum København 
 
 

Tættere relationer til specialforbund Primært fokus på samarbejde om forbedring 
af faciliteter 

Samarbejde med NEXS (KU) 
 
 

Tilbyde mulighed for bachelor- og 
specialestuderende 

Fremsende konkrete emner til 
opgaver/projekter 

Åbenhed for at modtage ulønnede 
praktikanter 

Støtte op om udøvere, der ønsker 
erhvervspraktik 
 
Fortsat samarbejde med CPH Business 
Sport Mgt.  

Tilbyde indblik i TCphs arbejde 
 
Modtage inspiration 
 
Øge kendskabet til Tcph 

 


