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Den idrætsspecifikke morgentræning er attraktiv for de unge talenter - derfor har TCph succes med at 
skabe stærke morgentræningsmiljøer i København. Gennem etablering af morgentræningsmiljøerne støtter 
vi de københavnske klubbers udvikling samt motivation for at indgå i et resursekrævende samarbejde 
omkring akademiet. 
 
Vi samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner, og dermed opfylder vi en stor del af talenternes ønske 
om ungdomsuddannelse og uddannelsessted. Med en kommunal sportslig godkendelse dispenseres 
yderligere fra afstandskriteriet, hvilket betyder at sportsligt godkendte talenter/elever kan vælge 
uddannelsessted, der ellers ikke var muligt. 
 
Ændrede rammer 
I takt med, at flere klubber i hovedstadsområdet styrkes, får flere af dem mulighed for at tilbyde 
morgentræning, hvilket betyder, at klubber udenfor Kbh. ønsker at fastholde egne medlemmer til egen 
morgentræning, men samtidig gøre brug af TCph Eliteidrætsakademis uddannelsespartnere. Det betyder en 
spredning af udøverne, svagere tilknytning og mindre engagement til akademiets kurser mv. 
Ligeledes er der forespørgsel om optagelse fra udøvere med personlige trænere uden foreningstilknytning. 
Enkelte udøvere har ønsket at være en del af akademiet på den sportslige del, men med ønske om at gå på 
et andet gymnasium. Her der ofte tale om elever, der ønsker en 4-årig uddannelse på Team Danmark 
ordningen. 
 
Flere kommuner i hovedstadsregionen har lignende ordninger - enten som en del af Team Danmark 
ordningen eller med lokale ordninger som TCph Eliteidrætsakademi. Herunder Frederiksberg, Gentofte, 
Tårnby og fra 2016 også Rødovre. De forskellige ordninger, morgentræningsmuligheder og koncepter giver 
anledning til forespørgsel om individuelt at tilrettelægge egen løsning, således at den enkelte elev/udøver 
frit kombinerer uddannelsessted, morgentræningstilbud og deltagelse i akademiets kurser og aktiviteter. 
Derfor er det blevet væsentligt at se på hvilke dispensationsmuligheder, vi har mulighed for at give, samt 
retningslinjer for hvornår og under hvilke forudsætninger. 
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1/ Uddannelsesinstitution: 
Er det muligt at være en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, såfremt man vælger en 
uddannelsesinstitution, som ikke er samarbejdspartner i akademiet? 
Her er der typisk tale om Falkonergårdens Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium, som begge har en 
Team Danmark ordning som er 4-årig samt en eliteidrætsordning, som er 3-årig og derfor ligner ordningen, 
som Team Copenhagen har med Gefion Gymnasium. 
 
Der kan gives dispensation, såfremt ansøger ønsker en 4-årig gymnasial uddannelse og har en sportslig 
godkendelse fra Team Danmark herfor. 
Begrundelse: Team Copenhagen har ikke mulighed for at tilbyde en 4-årig uddannelse inden for den 
eksisterende ramme, og der opstår derfor ikke konkurrerende tilbud til vores eksisterende 
samarbejdspartnere. Dispensationen forudsætter, at der deltages i akademiets morgentræningstilbud på 
linje med de øvrige akademielever, der er optaget uden dispensation. 
 
2/ Morgentræningsklub: 
Er det muligt at være en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi såfremt man vælger at deltage i 
morgentræning i en anden klub end akademiets samarbejdsklubber? 
Her vil der typisk være tale om deltagelse i morgentræningsmiljøer i klubber udenfor København. Der vil 
ligeledes være ønsker om dispensationer fra udøvere, der dyrker sportsgrene, der ikke udbydes af 
akademiet, og således ønsker et skema der giver mulighed for træning, men hvor morgentræningen tilgås 
på egen hånd eller sammen med en privat træner. 
 
Der kan gives dispensation, såfremt der er særlige sportslige vilkår, der vil være afgørende for en enkelt 
udøvers præstation. Dispensationer gives for kortere perioder. Der gives ikke dispensation for optagelse i 
de tilfælde, hvor sportsgrenen ikke tilbydes af akademiet. 
 
Begrundelse: 
Som udgangspunkt skal Team Copenhagen og akademiet støtte op om de københavnske klubber. Dog kan 
der være helt særlige sportslige hensyn, der taler for at en udøver kan have behov for at træne med egen 
træner i en fastsat periode. 
Team Copenhagen skal støtte op om talentudviklingsmiljøet, så eliteidrætten udvikles på social og 
samfundsmæssig forsvarlig vis. Det, mener vi, sker bedst, når det forankres i idrætsklubben. 
 
3/ Kompetencekurser og aktiviteter: 
Er det muligt at være en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, såfremt man vælger ikke at deltage i 
akademiets kompetencekurser?  
Elever fra uddannelsessteder med Team Danmark ordning får tilbudt kurserne på uddannelsesstederne - og 
ønsker derfor ikke at deltage i Team Copenhagen regi. 
 
Begrundelse: 
Der gives dispensation, såfremt udøverne har deltaget i samme kursus i andet regi, og kan fremvise 
kursusbevis. Tid er en knap resurse for udøverne. 
 
Baggrundsinformation findes i BoardPlace Portalen under materiale til bestyrelsesmøder.  
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