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Bilag 4.1:  
Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne 
ansøgninger 
 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                 Indstillet beløb: 140.000 kr. 
Ansøger:   Ajax København 
Idrætsgren:   Håndbold  
Ansøgte beløb:      140.000 kr. 
Klubkategori:   Elite  
 
  

Projekt: Struktureret talentudvikling samt akademitræning 

Ajax København er eneste bud på et københavnsk elitemiljø i håndbold. Klubben har 

tidligere udviklet en lang række spillere til den bedste liga for både mænd og kvinder og 

de danske ungdomslandshold, men måtte for nogle år siden erkende også 

talentudviklingsmæssigt at være sakket bagud i forhold til provinsen – især på 

herresiden. 

Sidste år søgte klubben støtte til et projekt, der skulle forbedre rammerne for og 

strukturere talentudviklingen. Projektet har fokus på fysisk træning og individuel teknisk 

og taktisk træning på tværs af køn og aldersgrupper. Team Copenhagens sekretariat 

ønsker at støtte konsolideringen af projektet. 

De søgte midler skal gå til aflønning af fysisk træner, uddannelse af egne trænere samt 

udstyr. 

Derudover er klubben med i samarbejdet omkring Team Copenhagen 

Eliteidrætsakademi og varetager morgentræningen for de mange håndboldspillere, der 

er optaget på akademiet, hvilket sekretariatet også ønsker at støtte. 

 

Relation til forbund 

Håndbold er prioriteret idrætsgren hos Team Danmark, og Ajax er af Dansk Håndbold 

Forbund i den forbindelse karakteriseret som et ”centralt talentudviklingsmiljø” 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• Top 8 i Danmark for alle fire ungdomshold i U-16 og U-18-rækkerne 

• To U18-landsholdsspillere 



 
 

Side 2 af 7 
 

Indstillingsnr.: 2  Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:       Copenhagen Beachvolley 
Idrætsgren:    Beachvolley  
Ansøgte beløb:    100.000 Kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Projekt: Fortsat udvikling af elite- og talentmiljø 

Beachvolley i København har fået et stort skub fremad med etableringen af Copenhagen 

Beachvolley, der råder over egen indendørs beachvolleyhal. 

Copenhagen Beachvolley er velorganiseret og har sportsligt udviklet sig markant de 

senere år. 

Det ses både af, at flere af klubbens spillere satser internationalt – med succes – og af, 

at det er lykkedes at etablere et reelt træningsmiljø af høj kvalitet i klubregi. 

Det ønsker klubben at videreudvikle; for det første ved yderligere at løfte den 

sportscheffunktion, der var afgørende for klubbens elitære udvikling, og derudover 

gennem opkvalificering af trænerstaben. 

De ansøgte midler skal gå til løn og teknisk analyseudstyr. 

Team Copenhagen ønsker at støtte den fortsatte udvikling af elitemiljøet. 

 

Relation til forbund 

Beachvolley er ikke prioriteret idrætsgren hos Team Danmark, men der er et fælles 

ønske mellem Copenhagen Beachvolley og Dansk Volleyball Forbund om at etablere et 

kraftcenter i København. Team Copenhagen er i dialog med forbundet herom. 

 

Sportslige målsætninger: 

• Fire landsholdsspillere 

• Etablering af U21-talenttrup  
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Indstillingsnr.: 3  Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 140.000 kr. 
Ansøger:       Dansk Mountainbike Klub 
Idrætsgren:    Cykling  
Ansøgte beløb:    140.000 Kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Projekt: Etablering af systematisk talentudvikling 

Dansk Mountainbike Klub er dominerende i Danmark på både ungdoms- og seniorniveau 

og har takket være nogle ekstraordinære talenter også markeret sig stort internationalt 

med VM-guld på ungdomsniveau. 

Det er imidlertid afgørende for klubbens fortsatte udvikling at talentudviklingen 

systematiseres yderligere. Det første og vigtige skridt i den retning blev taget med 

ansættelse af en cheftræner. 

Denne har en nøglerolle i at sikre den røde tråd i klubbens systematiske talentudvikling, 

både som ansvarlig for implementeringen af klubbens ATK og som vejleder for de øvrige 

trænere.  

Med denne ansøgning ønsker DMK at sikre en fremadrettet, systematisk talentudvikling, 

ligesom klubben er en del af Team Copenhagen eliteidrætsakademi og varetager 

morgentræning af såvel mountainbike- som landevejsryttere. 

Begge dele ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte. 

 

Relation til forbund 

Cykling er prioriteret idrætsgren hos Team Danmark, og DMK er af Dansk Cykle Union i 

den forbindelse karakteriseret som et ”centralt talentudviklingsmiljø” 

 

Sportslige målsætninger: 

• Fem ryttere på udvalgte landshold 

• Top 10-placeringer ved EM for både senior og ungdom  
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 130.000 kr. 
Ansøger:   Hovedstadens Svømmeklub    
Idrætsgren:   Svømning 
Ansøgte beløb:                           158.225 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Projekt: Etablering af international svømmeelite  

Hovedstadens Svømmeklub er landets største idrætsforening. 

Klubben udvikler sig kontinuerligt både organisatorisk og sportsligt og har fokus på en 

fortsat styrkelse af talentudvikling og elitekultur. 

Klubben har nu – efter rekruttering af stærke trænerkræfter – setup’et til at etablere 

nordens stærkeste svømmemiljø, der skal kunne begå sig internationalt. 

Det er ambitionen med denne ansøgning, hvor midlerne skal bruges til at give de bedste 

junior- og seniorsvømmere international erfaring samt udvikle den biomekaniske og 

fysiologiske testning af svømmerne. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at bakke op om. 

  

Relation til forbund 

Svømning er prioriteret idrætsgren hos Team Danmark, og HSK er af Dansk 

Svømmeunion i den forbindelse karakteriseret som et ”centralt talentudviklingsmiljø” 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 1 svømmer kvalificeret til EM på langbane for seniorer 

• 2 svømmere kvalificeret til EM for juniorer 

• 3 svømmere vinder individuelle medaljer ved senior-DM 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    
Idrætsgren:   Taekwondo 
Ansøgte beløb:                           165.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Projekt: Konsolidering af sportscheffunktion og drift af udviklingscenter 

Nørrebro Taekwondo Klub er landets største taekwondoklub og har de senere år 

gradvist satset mere på elitearbejdet oveni det velfungerende breddearbejde, klubben 

hele tiden – takket være den velfungerende organisation – har gjort sig bemærket med. 

Sidste år blev klubbens erfarne cheftræner ansat som sportschef og fik en nøglerolle i 

etableringen af det udviklingscenter, klubben – med opbakning fra Team Copenhagen – 

blev udpeget af Dansk Taekwondo Forbund til at drive. 

Det er fortsat ambitionen, at udviklingscentret skal kunne løfte hele det københavnske 

taekwondomiljø ved at fungere som et samlet elitetræningsmiljø for talenter fra de 

forskellige klubber i byen.  

Team Copenhagens sekretariat ønsker fortsat at styrke klubben gennem en 

konsolidering af sportscheffunktion og samtidig bakke op om drift af et københavnsk 

udviklingscenter i samarbejde med forbundet. 

 

Relation til forbund 

Taekwondo er ikke prioriteret idrætsgren hos Team Danmark. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 2 guldmedalje ved senior-DM 

• 12 medaljer ved ungdoms-DM 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:     Skøjteklub København  
Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 
Ansøgte beløb:         100.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Projekt: Fortsat talentudvikling med internationalt sigte 

Skøjteklub København er trods ikke-optimale faciliteter landets stærkeste klub indenfor 

kunstskøjteløb. 

Succesen skyldes ikke mindst fuldtidsansættelse af en cheftræner med fokus på 

systematiseret udvikling af klubbens løbere – og udvikling af klubbens øvrige trænere.  

Klubben gør sig også gældende internationalt og vil med ansøgningen fokusere på at 

udvikle flere talenter til internationalt niveau gennem ekstra og mere struktureret 

træning. 

De ansøgte midler skal primært dække trænerlønninger 

Team Copenhagen ønsker at støtte den fortsatte talentudvikling, samtidig med at 

klubben finansierer en stigende del af projektet. 

 

Relation til forbund 

Kunstskøjteløb er ikke prioriteret idrætsgren hos Team Danmark. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 10 løbere på nationalt kraftcenter 

• Deltagelse ved senior-EM og medalje ved senior-NM 

• Deltagelse ved junior-VM og medalje ved junior-NM    

  



 
 

Side 7 af 7 
 

Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn                       Indstillet beløb:  120.000 kr. 
Ansøger:           Stevnsgade Basketball   
Idrætsgren:                                 Basketball                                                       
Ansøgte beløb:                                 120.000 kr. 
Klubkategori:                                           Elite 
 
 

Projekt: Struktureret talentudvikling 

Efter herreholdets oprykning til basketligaen har Stevnsgade nu begge seniorhold 

placeret i landets bedste række. 

Som en konsekvens heraf flyttes driften af disse hold til et selskab, og det er derfor 

naturligt at sætte ekstra fokus på klubbens udvikling af egne talenter, og udnytte at 

klubben har succes med at rekruttere nye medlemmer.  

Talentudviklingen skal dels sikres ved at ansætte kompetente trænere på alle 

ungdomshold og samtidig implementere egen ATK med sigte på den langsigtede 

udvikling. Det sidste er klubbens nyansatte talentchef ansvarlig for. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op om den fortsatte, positive udvikling i 

Stevnsgade Basketball og er samtidig i dialog med klubben om at gøre den til en del af 

Team Copenhagen eliteidrætsakademi med virkning fra 2016. 

 

Relation til forbund 

Basketball er ikke prioriteret idrætsgren hos Team Danmark. 

 

Sportslige målsætninger for støtteperioden: 

• 8 spillere udtaget til U-landshold og deltagelse i NM og EM 

• 6 spillere af egen avl bliver en del af klubbens hold i basketligaerne 

 


