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Bilag 4.2: Revision af Team Copenhagens støttekoncept 
 
Indledning 

 
Team Copenhagen blev etableret i 2004 af Københavns Kommune og har som formål at udvikle de 
rette vilkår og skabe vækstbetingelser for den københavnske eliteidræt. På den baggrund er det 
Team Copenhagens vision at løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem 
langsigtede, målrettede tiltag, der sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden. 

 
Visionen søges realiseret ved hjælp af en række initiativer, heriblandt konsulentydelser, 
uddannelsestilbud, kommunikationstiltag og økonomisk støtte til de københavnske 
eliteidrætsklubber. 

 
Nærværende støttekoncept beskriver dels forudsætningerne for, at en klub kan opnå støtte fra 
Team Copenhagen, dels principperne for hvem, der kan modtage støtte - og endelig hvad, der kan 
modtages støtte til. Hvor vidt en idrætsforening opnår økonomisk støtte fra Team Copenhagen, 
hviler i sidste ende på en samlet vurdering foretaget af Team Copenhagens bestyrelse på 
baggrund af indstillinger udarbejdet af Team Copenhagens sekretariat. 

 
Forudsætninger for støtte 

 
En række betingelser skal være opfyldt, før en klub kan modtage støtte fra Team Copenhagen: 

 
   Klubben skal være hjemmehørende i Københavns Kommune. Det betyder, at klubben har 

postadresse i Københavns Kommune, samt at hovedparten af klubbens trænings- og 
konkurrenceaktiviteter foregår i Københavns Kommune. Der kan dispenseres fra 
sidstnævnte, såfremt Københavns Kommune ikke har tilfredsstillende faciliteter, hvilket bl.a. 
gør sig gældende for rosport, skisport og mountainbike 

   Team Copenhagen yder kun økonomisk støtte til eliteklubbernes ledelse/bestyrelse. Det er 
altså ikke muligt for enkeltpersoner at opnå direkte støtte fra Team Copenhagen 

   Team Copenhagen samarbejder kun med eliteklubber. Klubben skal som minimum have 
udøvere/hold, som tilhører højeste nationale elite. Idet, der relativt set er stor forskel på 
niveauet idrætsgrenene imellem, vil den endelige definition af, hvad der anses som elite, 
bero på en analyse foretaget af Team Copenhagen 

   Team Copenhagen støtter kun idrætsgrene, som er organiseret under Danmarks Idræts 
Forbund. For så vidt angår senioridrætten, kan der kun opnås støtte, såfremt hold/udøvere 
konkurrerer i idrætsgrene/discipliner, hvor der afvikles DIF-anerkendte 
danmarksmesterskaber 

   Omfanget af et eventuelt samarbejde med en klub beror på en analyse af klubben. 
Analysens grundelementer tager udgangspunkt i ”koncept-huset”, som er beskrevet på side 
7. 
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Øget konkurrence kræver tætte partnerskaber 
 
Mangfoldigheden på eliteidrætsområdet er stor i København. Antallet af eliteidrætsklubber er 
voksende, og især indenfor de individuelle idrætsgrene og på talentudviklingsområdet er der stor 
sportslig fremgang blandt hovedstadens klubber. Konkurrencen mellem de københavnske klubber, 
som ønsker at få andel i støtten fra Team Copenhagen, er gradvist skærpet. Yderligere er 
konkurrencen indenfor eliteidræt blevet skærpet på en række andre parametre. Det kommer bl.a. 
til udtryk i en større kamp om de relativt få sponsormidler, at stadig flere kommuner vælger at yde 
støtte til deres eliteidrætsklubber, og at den internationale konkurrence landene imellem på 
eliteidrætsområdet er forøget. 

 
Skal eliteidrætten i København fortsat kunne begå sig, er det nødvendigt, at der arbejdes hårdt, 
strategisk og langsigtet. På den baggrund er det også en nødvendighed, at Team Copenhagen 
sætter overlæggeren højt i forhold til de ledelsesmæssige, organisatoriske, facilitetsmæssige og 
sportslige krav, der stilles til de københavnske eliteklubber. På samme vis skal de 
støttemuligheder, Team Copenhagen stiller til rådighed for klubberne, være af høj kvalitet, hvorfor 
kravene til organisationen også er skærpet. Skal det fortsat lykkes de københavnske klubber, med 
hjælp fra Team Copenhagen, at udvikle sig i en positiv retning, er det nødvendigt, at der indgås 
gensidigt forpligtende samarbejde mellem klubber og Team Copenhagen. 

 
 
 
Bæredygtig talentudvikling i verdensklasse 

 
Team Copenhagen har hidtil fokuseret størstedelen af organisationens arbejde og støtte på 
talentudvikling. Dette er til dels begrundet i et politisk ønske fra Københavns Kommune, men det 
skyldes også, at det er Team Copenhagens opfattelse, at organisationens støtte gør bedst gavn, 
når den målrettes talentudviklingsmiljøerne. Endelig spiller det dog også væsentligt ind, at 
Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark, hvori det fremgår, 
at Københavns Kommune, i samarbejde med Team Danmark, vil varetage en række opgaver 
forbundet med talentudvikling. Da Københavns Kommune har bedt Team Copenhagen om at 
varetage kommunens arbejde med eliteidræt, er det derfor naturligt, at talentudvikling har en 
central plads i organisationens arbejde, og hermed også i Team Copenhagens støttekoncept. 

 
Fokus i støttetildelingerne vil også fremover være rettet imod talentudvikling. Dog vil der for 
senioreliten stadig være mulighed for at opnå konsulentmæssig og økonomisk støtte. 

 
Det er Team Copenhagens overordnede målsætning at støtte op omkring miljøer, som har til 
formål at skabe bæredygtig talentudvikling i verdensklasse. Definitionen af talentudviklingsmiljøer i 
verdensklasse er miljøer, som ikke alene udvikler talenter i verdensklasse, men som også formår 
at forløse disse talenter, så de også kan gøre sig gældende på internationalt niveau som seniorer. 
Med bæredygtighed menes der, at klubberne arbejder strategisk og langsigtet, og at den sportslige 
succes ikke alene er afhængig af enkelte ledere, trænere eller udøveres tilstedeværelse. 



Side 3 af 10 
 

 

København kan godt tillade sig at stræbe efter verdensklasseniveau. Flere klubber og miljøer 
indfrier i vid udstrækning allerede dette krav, og det vil være Team Copenhagens mål, at stadig 
flere klubber udvikler talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. 

 
Klubber, som allerede kan, eller har potentiale til over en kort tidshorisont at kunne leve op til 
målsætningen om bæredygtig talentudvikling i verdensklasse, vil således have mulighed for at 
opnå størst mulige støtte. I øjeblikket er der mange klubber, som ikke kan leve op til disse 
krav. De vil naturligvis fortsat have mulighed for at opnå støtte; dog i en reduceret form. 

 
 
 
Tendenser i den københavnske eliteidræt 

 
Team Copenhagen har igennem årene samarbejdet med en lang række københavnske 
eliteklubber. Ikke overraskende, er der stor forskel på de resultater, klubberne har opnået. Langt 
de fleste har udviklet sig i en positiv retning. Dog skiller en gruppe af klubber sig ud ved over en 
længere periode at have præsteret på højeste niveau. 

 
Tendensen indenfor de klubber, som har haft længerevarende sportslig succes, er, at det er 
klubber med: 

 
-  en kompetent og engageret ledelse 
-  gode trænings- og konkurrencefaciliteter 
-  veluddannede trænere 
-  en veludviklet elitekultur 

 
 
 
Den nødvendige ledelse 
Som i alle andre dele af samfundet er en dygtig ledelse og en velfungerende organisation også en 
nødvendighed i en eliteklub, hvis der skal opnås kontinuerlig sportslig succes. Lederkompetencer, 
økonomisk tæft, stort netværk båret af solide samarbejdsevner, omstillingsparathed og strategiske 
evner er blot nogle af de kompetencer, en eliteklub skal besidde, hvis den skal gøre sig 
forhåbninger om at opnå varig og bæredygtig sportslig succes. 

 
Der er en direkte sammenhæng mellem kompetent ledelse og sportslig succes i de mange 
projekter, Team Copenhagen igennem årene har støttet. Sammenhængen forstærkes, når den 
kompetente ledelse kombineres med en lige så kompetent daglig administration, der som regel er 
lønnet. Sidstnævnte er ofte en nødvendighed, idet det er vanskeligt for klubberne at rekruttere 
tilstrækkeligt med frivillig arbejdskraft til at varetage de daglige driftsopgaver i klubberne. En del af 
de københavnske eliteklubber er af en størrelse, at de ikke har økonomisk råderum til på egen 
hånd at ansætte administrativt personale, hvorfor de opfordres til at indgå samarbejde med andre 
ligestillede klubber herom. 

 
Udviklingen af ledelseskompetencer vil fortsat have en central placering i Team Copenhagens 
støttekoncept. 

 
Konkrete tiltag: Kompetenceudvikling af klubbens ledelse skal indskrives i 

klubbens strategiske udviklingsplan 
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Team Copenhagen udbyder kurser for klubbernes 
bestyrelser og enkeltpersoner 

 
Team Copenhagen er initiativtager til netværk for 
klubledelser 

 
Klubledere kan deltage i aktiviteter i TALENT-DK 

 
 
 
Tidssvarende faciliteter 
At, der er sammenhæng mellem kvaliteten af og ikke mindst adgangen til gode idrætsfaciliteter og 
sportslig succes, er ikke overraskende. Eliteidrætsudøvere træner mere og mere og i forlængelse 
af, at flere københavnske eliteklubber har øget deres antal af eliteaktive, stiger presset på de i 
forvejen knappe københavnske idrætsfaciliteter, der som regel også benyttes af byens mange 
motionister. Presset forstærkes yderligere af den massive befolkningstilvækst, som København 
oplever i disse år, og som også vil være tilfældet i de kommende mange år. 

 
For en stor del af de københavnske eliteklubber gælder det, at de har ganske udmærkede 
faciliteter og at adgangen til dem lever helt op til de krav, der stilles til den respektive idrætsgren. 
Dette gør sig især gældende for de mange individuelle idrætsgrene. Presset på disse faciliteter 
synes ikke at være helt så markant, som de forhold holdidrætten ofte lever under, og som gør det 
vanskeligt at udvikle sig sportsligt. Dette gør sig især gældende indenfor indendørs holdidræt, hvor 
adgangen til såvel trænings- som konkurrencefaciliteter er utilstrækkelig i sammenligning med de 
forhold, mange af deres konkurrerende klubber har i resten af Danmark. 

 
Københavns Kommune har i de senere år gjort meget for at forbedre facilitetssituationen. Men der 
er til stadighed behov for, at idrætsfaciliteterne udvikles og udbygges, hvis eliteidrætten fremover 
skal have gode vækstbetingelser. Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Team 
Copenhagen om facilitetsudviklingen er godt, og Team Copenhagen vil også i fremtiden arbejde 
for, at facilitetssituationen forbedres til gavn for eliteidrætten. 

 
Idrætsfaciliteter vil også i fremtiden have stor betydning, når Team Copenhagen behandler 
ansøgninger fra de københavnske eliteklubber. Træningsfaciliteter, adgang til styrketræning, 
behandlerfaciliteter, klubhuse og konkurrencefaciliteter vil således blive vurderet og vil have en 
central placering i støttekonceptet. 

 
Konkrete tiltag: Team Copenhagen indgår i en fortsat dialog med 

Københavns Kommune om udvikling af tidssvarende og 
tilstrækkelige idrætsfaciliteter 

 
I samarbejde med eliteklubberne vil Team Copenhagen 
afsøge muligheden for en bedre udnyttelse af 
elitefaciliteterne på tværs af klubber og idrætsgrene 
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Veluddannede trænere 
Veluddannede og engagerede trænere spiller en helt central rolle i eliteidrætten, da selv det 
største talent ikke kan forløse sit potentiale uden den rigtige træning og vejledning. Generelt 
har mange af de københavnske trænere et højt niveau og mange klubber har en eller flere 
trænere med højeste træneruddannelse i deres respektive idrætsgren. 

 
Team Copenhagen ønsker at spille en mere aktiv rolle i udviklingen af de københavnske trænere. 
Klubberne skal vedkende sig et ansvar for hele tiden at udvikle deres korps af trænere, hvilket 
bl.a. skal ske ved at indarbejde kompetenceudviklingen af trænere i deres strategiske 
udviklingsplan, og ved at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer til dette arbejde. Team 
Copenhagen erkender også et ansvar for, at de københavnske trænere udvikler sig. Det gør vi 
bl.a. ved at indgå et endnu tættere samarbejde med Team Danmark, DIF og de respektive 
specialforbund om området. Herudover vil 
vi afsætte en særlig elitetrænerpulje, hvor københavnske eliteklubber kan søge om refusion 
af udgifter forbundet med trænerudvikling af særlig karakter. 

 
Team Copenhagen ønsker at arbejde for et åbent trænermiljø i København. Det gælder både 
internt og eksternt, hvor trænere og udøvere udvikler sig i samarbejde indenfor og på tværs af 
klubber og idrætsgrene, og hvor der især indenfor talentudvikling kontinuerligt er fokus på 
proces snarere end kortsigtede resultater. 

 
Konkrete tiltag: Klubberne indarbejder trænerudvikling i 

deres udviklingsplaner 
 

Team Copenhagen etablerer pulje, hvorfra der 
kan ansøges om refusion af udgifter forbundet 
med trænerudvikling af særlig karakter 

 
Team Copenhagen tager initiativ til etablering af 
netværk for elitetrænere 

 
Elitetrænere kan deltage i aktiviteter i TALENT-DK 

 
 
 
Eliteidrætskultur 

 
Nogle eliteklubber har tydeligvis større succes end andre med deres talent- og elitearbejde. 
Ovenfor bliver der argumenteret for, at kompetent ledelse, adgang til tidssvarende faciliteter og 
gode trænere er afgørende for sportslig succes. Alligevel er der visse klubber, som til trods for 
tilstedeværelsen af gode faciliteter, kompetent ledelse og dygtige trænere ikke opnår den 
succes, som klubber med mindre åbenlyse ressourcer har. 

 
Årsagen hertil er efter Team Copenhagens opfattelse, at visse klubber har formået at udvikle en 
særlig elitekultur. Det er klubber, som igennem mange års arbejde har indsamlet stor viden om, 
hvad der skal til for at skabe store sportslige resultater, og som har formået at implementere 
denne viden på en måde, så den bevidst eller ubevidst afspejles i klubbens daglige arbejde med 
eliteidrætten. Disse klubber har et miljø, der er drevet af en veluddannet ledelse, der har stor 
viden om eliteidræt, og som på den baggrund har udviklet en strategisk udviklingsplan, der nøje 
følges. De succesrige klubber har som oftest et velfungerende og kompetent eliteudvalg eller 
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gruppe af personer, som i samarbejde med en sportschef har ansvaret for, at de strategiske 
beslutninger føres ud i livet. De udlever planens kerneværdier, ansætter trænere, som ”passer” til 
klubben, prioriterer tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer til at opfylde de ønsker, klubben har 
for den sportslige udvikling og som har fuld opbakning fra resten af klubben til, at talent- og 
elitearbejdet prioriteres tilstrækkeligt i klubben. 

 
Team Copenhagen ønsker i fremtiden at fokusere på, at klubberne tager hånd om at udvikle de 
miljøskabende faktorer, som medvirker til at skabe en kultur i klubberne, der fremmer talent- og 
elitearbejdet. Altafgørende er det, om klubberne formår at tage ansvar for den overordnede 
koordinering af talent- og elitearbejdet. Dette sker bedst, når klubben har en klar rollefordeling og 
en enkel administration. 

 
Det er væsentligt at påpege, at klubberne ikke kan ”nøjes” med at se på den sportslige udvikling i 
klubben i form af rekruttering af talenter, ansættelse af en dygtig træner, samt at klubben har 
adgang til tidssvarende faciliteter. Klubbens ledelse skal i samarbejde med et eliteudvalg og en 
sportschef udvikle den røde tråd i klubbens arbejde og varetage kommunikationen mellem sport, 
skole, familie, Team Copenhagen, specialforbund, Team Danmark etc. Udøverne skal på den 
måde opleve at være en del af et miljø, som er koordineret og sammenhængende, og hvor de 
oplever, at der bliver trukket i samme retning. 

 
Konkrete tiltag: Team Copenhagen tager initiativ til kontinuerlig 

videndeling og uddannelse indenfor området: 
elitekultur og talentudviklingsmiljøer 

 
Team Copenhagen tager initiativ til, at visse 
københavnske talentudviklingsmiljøer analyseres med 
henblik på yderligere vidensindsamling og styrkelse af 
miljøerne 

 
Klubberne tilskyndes til, at udvikling af elitekultur og 
talentudviklingsmiljøer indarbejdes i klubbernes 
udviklingsplaner 

 
Klubberne tilskyndes til at der defineres og oprettes 
sportschefspositioner, hvortil der kan søges om tilskud til 
via Team Copenhagens støtteordning 

 
Team Copenhagen tager initiativ til etablering af netværk 
for sportschefer 
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Støttekoncepthuset – Et solidt fundament 
 
Hvor stor en støtte, en eliteklub kan modtage fra Team Copenhagen, er dels afhængig af hvilket 
sportsligt niveau, ansøgerklubben befinder sig på, dels at rammerne for eliteidrættens fortsatte 
udvikling er til stede. Disse rammer er beskrevet i nedenstående figur. 

 
Det er afgørende for enhver klubs bestræbelser for at opnå varig sportslig succes, at klubbens 
fundament er solidt. Dette gælder for så vidt angår værdien af elitekultur, kvaliteten af klubbens 
ledelse og organisation, omfanget og adgangen til tidssvarende idrætsfaciliteter samt klubbens 
trænerfaglige kompetencer. 

 

 
 
 
 
 
I den analyse, Team Copenhagen vil foretage i forbindelse med behandlingen af 
støtteansøgninger, vil ansøgerklubben blive vurderet; og jo stærkere fundamentet er, desto mere 
støtte kan en klub opnå. 

 
Team Copenhagen vil fremover vægte klubbernes mulighed for at opnå støtte på baggrund af 
dokumenteret tilstedeværelse af følgende: 

 
   Sportslige resultater. Som minimum skal klubbens udøvere være i toppen af den nationale 

elite 
   En stærk elitekultur, der bl.a. dokumenteres gennem tilstedeværelsen af sportslige 

kompetencer i klubbens ledelse, at der er nedskrevet strategier for, hvordan klubbens 
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sportslige målsætninger indfris samt beskriver den røde tråd i klubbens elitearbejde, at 
klubben har defineret og evt. ansat en eller flere personer, som har til ansvar at sørge for 
koordinering af klubben elitearbejde og om der er afsat tilstrækkelig med ressourcer til, at 
klubbens sportslige målsætninger kan opfyldes 

   En velfungerende bestyrelse, der benytter en strategisk udviklingsplan som styringsredskab 
og som kontinuerligt arbejder med ledelsesudvikling 

   En velfungerende administration, evt. med ansat personale 
   Adgang til gode trænings- og konkurrencefaciliteter, der svarer til de generelle krav, der 

stilles til den respektive idrætsgren 
   Højeste trænerniveau, herunder at trænere ansættes i overensstemmelse med klubbens 

røde tråd og klubben kontinuerligt arbejder med at kompetenceudvikle sine trænere. 
 
 
 
 
Klassificeringssystem 

 
Der er stor forskel på de københavnske eliteklubber. For dem alle gælder dog, at de kæmper for at 
blive de bedste. Det ønsker Team Copenhagen at anerkende, men i skyldig hensynstagen til Team 
Copenhagens relativt begrænsede ressourcer, er det nødvendigt, at der prioriteres mellem 
klubberne. Det er dog umuligt fuldstændigt at objektivisere vurderingen af ansøgningerne, men 
Team Copenhagen har indført et system, hvor klubbernes støttemuligheder afhænger af hvilken 
klassificering, de indplaceres på. 

 
Der indføres to klassificeringsniveauer: 

 
   ”Elite-klubber” 
   ”Bobler-klubber” 

 
Indplaceringen af de ansøgende klubber er resultat af en analyse, foretaget af Team Copenhagen. 
Analyserne bliver foretaget i forbindelse med de tre årlige støtteansøgningsrunder. 

 
 
Eliteklubber 

 
For at opnå denne klassificering skal klubben som minimum have udøvere, som tilhører den 
nationale talent- og/eller seniorelite indenfor deres respektive idrætsgren med potentiale til at løfte 
talentudviklingen til internationalt niveau, således at klubben kan udvikle talenter til deltagelse ved 
EM, VM og OL. 
 
Desuden skal klubben have gennemført Team Copenhagens klubuddannelse samt udarbejde og 
benytte en strategisk udviklingsplan, der som minimum dækker de kommende tre år og som 
løbende opdateres. 
 
Herudover skal klubben opfylde seks af følgende otte krav og kunne dokumentere, hvordan de vil 
opfylde alle 

 
- Klubbens talent- og elitearbejde skal være forankret på en måde, som kommer til udtryk i 

beskrevet talent- og elitepolitik. Den røde tråd skal afspejle sig i klubbens konkrete arbejde 
med talent- og eliteudøvere 

- Såfremt klubben kommer fra en idrætsgren, hvor deres specialforbund har udarbejdet et 
aldersrelateret talentudviklingskoncept, indarbejdes dette koncept i klubbens daglige 
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talentarbejde 
- Klubben har en kompetent sportslig ledelse. Det sportslige setup skal være beskrevet, 

herunder et klart defineret ansvarsområde for en sportschef, som varetages af en 
kompetent person 

- Klubbens ledelse skal besidde de nødvendige kompetencer og skal om muligt bakkes op af 
ansat administrativt personale 

- Klubben skal have økonomiske ressourcer, der gør det muligt at realisere de sportslige 
målsætninger 

- Klubben skal have en mønsterklubanalyse med en score på mindst 700 point 
- Klubben skal have adgang til tidssvarende trænings- og konkurrencefaciliteter 
- Klubben skal have trænere på allerhøjeste niveau samt en plan for, hvordan disse løbende 

videreudvikles 
 
Eliteklubber har følgende støttemuligheder: 

 
- Årlig støtte på 75.000 kr. eller derover. Støtten kan bl.a. bruges til aflønning af sportschef, 

trænere og øvrige omkostninger forbundet med talent- og elitearbejdet 
- Mulighed for toårige støttebeløb 
- Elitekulturanalyser 
- Mulighed for at deltage i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 
- Uddannelsestilbud for trænere, sportschefer og ledere 
- Kursustilbud for aktive og trænere 
- Deltagelse i træner-, sportschef- og ledelsesnetværk 
- Deltagelse i aktiviteter i TALENT-DK 
- Generelle konsulentydelser 

 
Den økonomiske støttes størrelse afhænger af det konkrete projekt, klubbens sportslige niveau og 
potentiale og mulighed for en bæredygtig realisering af projektet. 
 
Dog værdisættes deltagelse i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi til en støtte på 50.000 kr. 
 
Muligheden for toårig støtte afhænger ligeledes af det konkrete projekt, men udover at være betinget 
af klubbens sportslige niveau og potentiale, er det af betydning for vurderingen, om 
 

- Klubben deltager i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 
- Der er konkret forbundsinvolvering i projektet 

 
  
Bobler-klubber 

 
Disse klubber skal som minimum have udøvere, som tilhører den nationale talent- og/eller 
seniorelite. Såfremt dette er tilfældet, vil bobler-klubber have følgende støttemuligheder: 

 
- Årlig støtte op til 75.000 kr. 
- Såfremt klubben endnu ikke har gennemført Team Copenhagens Klubuddannelse, 

indgås der aftale herom 
- Kursustilbud for aktive og trænere, 
- Generelle konsulentydelser 
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Ansøgningsprocedure og evaluering 

 
Team Copenhagen har tre ansøgningsrunder i forhold til økonomisk støtte. Fristerne for 
indsendelse af ansøgninger lægges på www.teamcopenhagen.dk. På denne hjemmeside står der 
endvidere beskrevet hvilke bilag, der skal fremsendes i forbindelse med ansøgningen 

 
Før en klub udarbejder den endelige ansøgning, afholdes der et møde, hvor rammerne for et 
eventuelt samarbejde mellem ansøgerklub og Team Copenhagen beskrives. 

 
Modtager en klub støtte, vil der blive stillet krav om løbende opfølgning på projektet i form af skriftlig 
tilbagemelding om igangsatte processer, et midtvejsmøde halvvejs i projektforløbet og 
efterfølgende aflevering af resultatprognose samt afslutningsvis indlevering af regnskab og 
evalueringsrapport. Evalueringen tager udgangspunkt i, hvor vidt projektets sportslige 
målsætninger er blevet opfyldt samt hvor vidt eliteklubben har udviklet sig i overensstemmelse 
med den udviklingsplan, der blev vedlagt i forbindelse med ansøgningen. Retningslinjer for 
projektopfølgning samt udarbejdelse af regnskab og evalueringsrapport fastlægges af Team 
Copenhagen. 

 
For mere information: Se www.teamcopenhagen.dk. 

http://www.teamcopenhagen.dk/
http://www.teamcopenhagen.dk/

