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Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn                  Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:  Københavns Trampolinklub 

Idrætsgren:  Trampolin                                                                

Ansøgte beløb:  150.000 kr. 

 

 

Københavns Trampolinklub har rykket sig betragteligt de senere år. Organisationen 

er velfungerende, og arbejdet med at skaffe klubben faste faciliteter i Grøndal 

Multicenter har lønnet sig. Det samme har klubbens indsats for at fastholde de unge 

talenter, hvilket har givet en vækst i antallet af såvel ungdoms- som seniormedaljer, 

ligesom klubben har flere springere med udsigt til en meget lovende seniorkarriere. 

Fastholdelsesarbejdet fortsættes, og derudover ønsker klubben at suge yderligere 

international erfaring til sig gennem udveksling med klubber i større lande, hvilket 

tidligere har været en succes. 

 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte. 

 

Sportslige målsætninger 

 20 medaljer til ungdoms DM 

 8 medaljer til senior DM 

 Mindst to deltagere (en af hvert køn) ved senior VM 

 

Relation til forbundet 

Københavns Trampolinklub fungerer som kraftcenter, men samarbejdet med 

forbundet skal intensiveres yderligere i den kommende støtteperiode 

 

Tidligere støtte 

2014: 150.000 kr. 

2013: 110.000 kr. 

2012: 110.000 kr. 
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Indstillingsnr: 2 Indstilling: Tilsagn                    Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:  Fægteklubben Trekanten 

Idrætsgren:  Fægtning  

Ansøgte beløb:  150.000 kr. 

 

 

Fægteklubben Trekanten har i en lang årrække været blandt Danmarks bedste 

eliteklubber. 

 

Klubben har især markeret sig på fleuret, hvor der er leveret flotte ungdomsresultater 

– også på internationalt niveau. 

 

Målet for de kommende år er, at få fægterne til også at slå igennem på seniorniveau. 

Samtidig med at fødekæden skal fastholdes og om muligt udvides til også at omfatte 

fægtere på kårde og sabel. 

 

Det kræver en velfungerende organisation, og klubben har derfor det forgangne år 

været igennem et opfølgningsforløb i forlængelse af Team Copenhagens 

klubuddannelse. 

 

Organisationen bliver i det kommende år styrket med en administrativ medarbejder, 

og samtidig skal klubbens cheftræner, der samtidig er assistent for landstræneren, 

uddannes til fægtemester. 

 

Begge dele ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte. 

  

Sportslige målsætninger 

 10 medaljer (heraf 4 guld) til senior DM og NM 

 10 medaljer (heraf 4 guld) til cadet/junior DM og NM 

 Verdensranglistepoint (top 16) til minimum to seniorfægtere 

 

Relation til forbundet 

Trekanten fungerer som kraftcenter under Dansk Fægteforbund, men såvel 

samarbejdet med forbundet som med naboklubben i Hellerup skal udvides. 

 

Tidligere støtte 

2014: 130.000 kr. 

2013: 130.000 kr. 

2012: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr: 3 Indstilling: Tilsagn                   Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:  Sportsdanserforeningen KAF 

Idrætsgren:  Sportsdans  

Ansøgte beløb:  175.000 kr. 

 

 
Sportsdanserforeningen KAF, der har gode faciliteter i Grøndals Multicenter, er 

landets næstbedste sportsdanserklub. Den er velorganiseret med dygtige ledere, selv 

om det er en fortsat udfordring at rekruttere nye. 

 

KAF fungerer som kraftcenter under Dansk Sportsdanser Forbund, hvilket også 

kommer klubbens voksende gruppe af talenter til gruppen i form af gode betingelser 

med aldersrelateret træning på alle områder til gode. 

 

Klubben har stort fokus på den langsigtede talentudvikling, og for at sikre dette i en 

verden, der ellers er præget af store satsninger på internationale ungdomsresultater, 

har klubben ansat en kompetent sportschef. 

 

Dette arbejde ønsker Team Copenhagens sekretariat (fortsat) at støtte. 

 

 

Sportslige målsætninger 

 3 DM-titler og yderligere 3 medaljer ved DM 

 Mindst 3 par, der repræsenterer Danmark ved officielle EM og VM 

 Deraf en Top 12-placering ved voksen 10-dans 

 

Relation til forbundet 

Klubben fungerer som nævnt som kraftcenter under Dansk Sportsdanser Forbund, 

med hvem der i det hele taget er et tæt samarbejde. 

 

Tidligere støtte 

2014: 150.000 kr. 

2013: 130.000 kr. 

2012: 130.000 kr. 
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Indstillingsnr: 4 Indstilling: Tilsagn                           Indstillet beløb: 70.000 kr. 

Ansøger:  Københavns BMX Klub 

Idrætsgren:  BMX  

Ansøgte beløb:  100.000 kr. 

 

 
Københavns BMX Klub er en relativt ny klub, som råder over gode faciliteter ved 

Amager Fælled. 

 

Klubben har i det forgangne år gennemført Team Copenhagens klubuddannelse. 

 

Sideløbende har klubben arbejdet med at udvide og målrette klubbens træningstilbud 

til forskellige niveauer. 

 

Det har medvirket til at øge antallet af kørere i talentgruppen, så der kan etableres et 

reelt træningsmiljø. 

 

Dette skal fortsat have førsteprioriteret i samarbejdet med Team Copenhagen, mens 

klubben derudover har fokus på at levere internationale resultater på seniorniveau. 

 

Begge dele ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte. 

 

Sportslige målsætninger 

 Finaleplads ved senior EM 

 Finaleplads ved ungdoms EM 

 To medaljer ved senior DM 

 To medaljer ved ungdoms DM 

 

Relation til forbundet 

Københavns BMX Klub er en af få klubber i landet, men samarbejdet med DMU er 

ikke videre formaliseret. 

 

Tidligere støtte 

2014: 70.000 kr. 

2013: 40.000 kr. 

2012: 50.000 kr. 

 


