
Side 1 af 5 
 

Bilag 3.1: Forord til årsberetning for 2014 

 

Overliggeren bliver hele tiden hævet 

Når man skal vurdere resultaterne af et eliteidræts-år i København, vil mange sikkert automatisk kigge på 
medaljestatistikkerne og disses udvikling. Og det er såmænd også vel forståeligt. Men langt mere betydning 
har det, om de københavnske eliteklubber har sikret en opgradering af trænernes og ledernes kompetencer 
samt at klubbernes organisering, drift og kultur afspejler de bærende holdninger og er afstemt både kort- 
og langsigtede mål. 

Så når vi hylder vore atleter for deres flotte resultater, skal vi også anerkende de ledere og trænere, der 
skaber de nødvendige rammer samt kvaliteten og dynamikken i indholdet.  

I 2014 har vi udover de 3,3 mio. kr., som blev fordelt gennem årets tre faste støttetildelingsrunder, også 
taget nogle ekstraordinære skridt for at skabe en stærk og bæredygtig københavnsk eliteidræt. Med det 
sigte at anspore ledere, trænere og atleter til at tage nye – og gerne uprøvede – skridt på vejen til store 
resultater etablerede vi nogle specielle puljer, som man kunne søge midler fra. For at få hjælp, skulle man 
vise ambitioner om at ville tage skridt udover det, som det etablerede system kunne tilbyde. – Malte Trier 
Mørch, som er træner i Fægteklubben Trekanten, var på en uges international fægtelejr i Tokyo som nok et 
skridt i retning af at blive fægtemester. Mens midlerne fra rejsepuljen gik til to landsholdspar m/k fra 
Copenhagen Beachvolley, Mohammed Shabib fra Arbejdernes Tennis Klub og Sebastian Bringstrup fra 
Fægteklubben Trekanten; alle fik hjælpen for at komme til internationale stævner, som de ellers ikke havde 
mulighed for. – Hver for sig gode og udviklende tiltag for de nævnte, men vi er alligevel forbavsede over, at 
modet på at tage nye, ambitiøse skridt ikke har været større, og vil søge andre veje for at tænde 
ambitionens glød hos vore klubber. 

Som en ”appelsin i turbanen” fik vi muligheden for at sende et hold ledere og trænere på en idrætstilpasset 
version af kurset ”Practical Leadership” hos Claus Møller i Provence i oktober. Otte klubber blev valgt ud til 
hver at sende to mand afsted på dette særegne lederkursus, og vi vil med stor interesse følge de 16 
deltagere med henblik på at vurdere effekten af tiltaget, som for en stor del af deltagerne blev 
karakteriseret som meget vedkommende og motiverende. 

Endelig pressede vi et udvidet netværksmøde ind i december, da vi fandt det yderst relevant at få 
ungdomsforsker Søren Østergaard til at præsentere reel viden om, hvad der skal til for at fastholde unge 
mennesker i en idrætsforening. Hans understregning af, at fastholdelse er et vedvarende projekt og at 
foreningerne har en vigtig opgave i at gøre forældrene fortrolige med foreningsprojektet, gav stof til den 
efterfølgende erfaringsudveksling, hvor deltagelsen af både elite- og breddeklubber viste sig at være en god 
idé.    

Udover de ovennævnte, særlige tiltag har året naturligvis også budt på de faste kurser vedrørende klub- og 
lederudvikling samt mere basale træner-og udøverfærdigheder. Og gennem årets løbende dialog med 
eliteklubberne søger vi vågent at have et realistisk billede af, om aktiviteterne og resultaterne i de enkelte 
klubber afspejler den udviklingsmæssige indsats fra vores side – på både kort og længere sigt.  



Side 2 af 5 
 

Seje atleter 

De mange store resultater i 2014 afspejler på spændende vis den store mangfoldighed, som kendetegner 
København mere end andre af landets byer. Og at vælge hvilke af disse, som bliver omtalt i årsberetningen, 
vil uvægerligt medføre, at nogle – givet også værd at omtale – ikke kommer med. Men sigtet er på samme 
tid at fremhæve toppræstationer og give billede af den forrygende udvikling, der er i vækstlaget. 

I april vandt Martin W. Christensen fra Københavns Trampolin Klub EM sølv i synkron/trampolin med 
makkeren Benjamin Kjær fra Haslev. Og i juli boksede Mahdi Jallaw fra SIK Fight sig suverænt til et 
europamesterskab i U15. I sammenligning med de to førstnævnte lyder det placeringsmæssigt måske ikke 
af så meget med en 17. og 19. plads; men der var tale om international klasse, da Spartas Lars Budolfsen og 
Henrik Them viste flaget ved EM på maraton. 

Efteråret bød på en imponerende verdensmester, da Dansk Mountainbike Klubs Simon Andreassen, som 
ved DM-festen i marts af Team Copenhagen blev kåret som ”Årets københavnske idrætstalent”, på Hafjell i 
Norge viste konkurrenterne mønsteret på baghjulet af sin mountainbike. Men det er også værd at nævne 
Anders Hvidkær fra Amager Judo Skole, som i september blev klubbens første senior, der vandt en Europa 
Cup. 

I oktober slog nok en fighter til. Nickolaj V. Christensen fra Chin Gu vandt sølv ved EM i kick boxing full 
contact. Og i Malaysia viste DMK overmagt, da Sebastian Fini, Niels Rasmussen og Louis Bendixen tog de tre 
podiepladser i Langkawi International Mountainbike Challenge. 

 

Det spirer 

Fornemmelsen af håb og løfter for fremtiden blev righoldigt stimuleret i 2014. Det fantastiske 
talentarbejde, der dagligt præsteres i størstedelen af de klubber, vi samarbejder med, kom til udtryk på 
mange måder. 

Den tidligere etter i dansk badminton, Københavns Badminton Klub begynder at vise piblende tegn på ny 
storhed. Ved Ungdoms-DM i april vandt klubben 23 medaljer – heraf tre af guld. Bordtennistalenterne fra 
Københavns Bordtennis Klub høstede 7 medaljer ved ungdoms-DM, og ved U21 DM vandt Mie Binnerup 
Jacobsen 2 af guld. Fægteklubben Trekanten stillede i maj op til B&U/junior DM i syv kategorier – og drog 
hjem med 7 mesterskaber! Og ved Ungdoms-NM fægtede de sig til 15 medaljer – heraf 4 af guld. 
Kæmperne fra Amager Judo Skole viser en flot elitær bredde. Ved DM for ungdomshold vandt både deres 
piger og drenge og ved DM under 21 blev AJS mest vindende klub med blandt andet 12 mesterskaber. 
Taekwondokæmperne fra Nørrebro Taekwondo Klub leverede sit alletiders bedste Ungdoms-DM; 26 
medaljer, heraf 14 af guld! På det mere bonede gulv klarer sportsdanserne fra Sportsdanserforeningen KAF 
sig flot. I disciplinen 10-danse vandt de både ynglinge- og juniormesterskaberne. Med bygningen af Bellahøj 
Svømmestadion blev rammerne for elitesvømmere i København endeligt optimale. Hovedstadens 
Svømmeklub begynder også for alvor at vise sin styrke. Ved junior DM vandt klubben 13 medaljer; især 
Rikke Dehn leverede flot med 2 guld- og 2 sølvmedaljer. Endelig kan vi ikke komme uden om Spartas 
atletiktalenter. Især har vi glædet os over indsatsen fra Anne Sofie Kirkegaard, som går på Team 
Copenhagens Eliteidrætsakademi. Hun vandt bronze ved Ungdoms OL på 400m. 
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Tilsvarende dominerer kvinde- og herreholdet fra Sparta de respektive landsturneringer. Begge vandt ”igen 
igen” de danske holdmesterskaber samt en meget stor mængde individuelle mesterskaber. På samme 
måde sejrede Amager Judo Skoles piger og drenge ved de danske holdmesterskaber – og klubbens herrer 
vandt det danske senior mesterskab. Og på isen var Skøjteklub København mest vindende klub ved de 
danske mesterskaber med bl.a. 3 guldmedaljer. Endelig er det også værd at bemærke, at Stevnsgade 
Baskets kvinder rundede en flot sæson af med at vinde sølv. – Men årets mest imponerende klub efter 
vores opfattelse er Københavns Trampolin Klub. Efter 24 års dominans måtte Haslev afgive kvindernes 
holdmesterskab til KTK, hvis herrer erobrede sølv. Hertil kommer, at Helena Mogensen både blev dansk og 
nordisk mester. 

 

Inspiration og viden 

At omsætte mange års ungdomsarbejde til store seniorpræstationer stiller stadigt stigende krav på alle 
relevante parametre - og for alle implicerede. Og siden 2007 har inspiration og videnstilgang fra 
aktiviteterne i TALENT-DK været en vigtig faktor for mange klubbers arbejde med at udvikle og forløse 
talenternes potentiale. Og 2014 har budt på mere end tidligere år. 

Det første af årets fem inspirationsmøder, ”Talentets ansvar for egen udvikling og realisering af potentiale” 
blev i april meget spændende illustreret af Jannick Breuning og Sune Smith-Nielsens gennemgang af 
arbejdet med FCK U15 drengene. Siden fortalte professor Hans Henrik Knoop, AU og talentchef Hanne 
Hautop, ScienceTalenterne om ”Internationale erfaringer med talentudvikling indenfor uddannelse”. I maj 
besøgte vi Rytmisk Musikkonservatorium, hvor lektor Jesper Sveidahl fortalte om sin forskning vedrørende 
”Udvikling af tidssvarende læringsmiljøer”. Og på en hed junidag tog ph.D. Helle Hein os med ind i sine 
feltstudier vedrørende ”Talentets motivation” – med fokus på stimulering af talentets drive og øget 
konteksttolerance. 

Efteråret bød på tre arrangementer. Først gentog vi emnet ”Jeg – et talent”, hvor bratschist Asbjørn 
Nørgaard (Den danske Strygekvartet), adm. direktør Karsten W. Petersen, IT Kompetence samt 
tennisspilleren Frederik Løchte Nielsen (Wimbledonmester i herredouble 2012) på forskellig og gribende vis 
fortalte om deres respektive rejser fra den første bevidsthed om egne, særlige evner til der, hvor de er i 
dag. Mange tankevækkende paralleller – og spændende forskelle. 

Tre dage efter havde 50 personer meldt sig til en workshop omkring Kegan og Lahey´s teorier og metodik 
om ”ITC” (Forandring mod modstand). Workshoppen var tænkt som en appetitvækker på en uddannelse 
om ”Ledelse af talent”, som vi arbejder på i samarbejde med Vindermentalitet (v. Christian Engell) – og 
satser på at udbyde fra marts 2016. 

Den 4. november var der 157 deltagere til det årlige seminar, som i år havde temaet: ”Potentiale og talent”. 
Spændende oplæg fra forskellige performancekulturer lagde op til dagens hovedindlæg, som blev holdt af 
den norske forsker Per Øystein Hansen om hvad, der ligger til grund for, at Norge de seneste 25 år har 
været totalt dominerende indenfor langrend på ski.   
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Dual career 

For mange unge talenter er det mødet mellem kravene fra både en ungdomsuddannelse og en sideløbende 
idrætskarriere, der bliver den første alvorlige lakmus-test på, om det er ”det her, jeg virkelig vil”. I 
bestræbelserne på at støtte talenterne i denne svære fase arbejder vi hele tiden på at gøre tilbuddet på 
Team Copenhagen Eliteidrætsakademi så hensigtsmæssigt og godt, som muligt. Derfor har der i løbet af 
året primært været fokus på hele miljøet omkring de studerende. Det har blandt ytret sig ved, at der er sket 
nogle omstruktureringer omkring Life Skills-kurserne, som har betydet, at elever fra alle tre årgange har 
været inviteret med. De to første var kun for elever, det tredje for ressourcepersoner (lærere, trænere og 
forældre) og endelig et, hvor alle grupper var repræsenteret. Omstruktureringerne har afledt en større 
opmærksomhed og konstruktiv dialog mellem ressourcepersonerne til gavn for eleverne. 

Det er også i løbet af året lykkedes at udvide tilbuddet, så det fra august 2015 også omfatter Efterslægten 
HF. Og at vi så formentlig også ser det problematiske ”afstands-kriterie” bortfalde er nok en gevinst for de 
unge atleter. 

 

Offensiv strategi 

På bestyrelsesmødet i juni blev bestyrelsen præsenteret for et strategisk idé-katalog. Dette har ført til den 
strategi, der i december blev tiltrådt for de kommende fire år. Som nogle af de centrale elementer kan 
nævnes: 

- Mere proaktiv afdækning af facilitetsmæssige udfordringer 
- Udvikling og implementering af kulturanalyse til støtte for udvikling af talent- og 

elitemiljøer 
- Forsøgsvis etablering af mentorordninger for ledere 
- Styrkelse af klubbernes kommunikation 
- Styrket samarbejde med Team Danmark gennem årlig perspektivdag 
- Styrket implementering af ny viden og inspiration – både i Team Copenhagen og 

TALENT-DK regi 

 

Økonomi 

Vi tager ikke noget for givet, men er meget glade for, at mange af vore sponsorer er trofaste og med til at 
give os gode handlingsmuligheder. Deloitte og A/S Storebælt er stadig vore store støtter, men alle bidrag 
har sin vigtige betydning. 

Desværre fik vi i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger i efteråret ikke forlænget en 4-årig 
bevilling på 0,5 mio. kr., så 2015 kommer ikke til at byde på så mange ekstraordinære puljer og 
ekstratilbud. Men vi håber, at mange gode kræfter vil stå bag vore ønsker, når der snart igen skal kigges på 
det kommende budget.  
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2015 

Det nye år kommer til at byde på skærpelser på forskellige fronter. Klubbernes ansøgninger om støtte skal 
ikke have karakter af driftsstøtte. Vore uddannelsesaktiviteter skal matche nuværende og fremtidige 
behov. Men vi vil også søge at komme med nye uddannelsestilbud med sigte på at styrke klubbernes 
økonomi og eksponering. CPH sport vil have et gennemgående tema om håndtering af den svære overgang 
fra junior til senior. Og TALENT-DK vil komme med mindst to workshops relateret til udviklingen af ”Ledelse 
af talent”. 

 

LCM 

 


