
Bilag 6.1: Idé-katalog for Team Copenhagens virke de kommende 10 år 

Område Handlinger Kommentarer Timing 
Eliteidrættens fysiske rammer 
Generelt Halvårligt foretræde for KFU 

(gerne: april – oktober) 
Eliteidrætten på dagsordenen 2014 

Generelt 
 

Skabe/løfte rammer i 
forbindelse med store 
begivenheder 

Understøtte klubbernes indsats for 
udbygning af medlemmer og 
hermed faciliteter (fx VM i ishockey 
i 2018) 

Løbende 

Generelt Afdækning af 
potentiale/begrænsninger 

Gennemgående analyse af de 
facilitetsmæssige krav til 
eksisterende og potentielle 
eliteidrætsmiljøer i København 

Kort sigt 

Konkrete eks.: 
- Skøjtehaller på Østerbro 
- Håndbold i København 
- Basket i København 

 
Løfte kunstskøjteløb/ishockey 
Løfte eliten i forlængelse af Kbh.-
projekt 
Udnytte momentum og potentiale 

 
Næste 3 år  
Næste 3 år 
 
Kort sigt 

Kollegium(er) Projektbeskrivelse, funding, 
lokation, m.meget m. 

 lang 

Morgentrænings-tid til flere 
idrætsgrene 

Samarbejde med KFF om 
muligheden for 
morgentræningstid på 
udvalgte faciliteter 

Vurdere/forberede mulighederne 
for ændring af fordelingsprincipper 

mellem-lang 

Gym-House Møder med tovholdere og 
samarbejdspartnere, input til 
proces m.m. 

Samarbejde med KTK evt. Gefion, 
DGF og muligvis flere partnere. 
Således ikke et projekt, TCph driver 
eller tager ejerskab i - men som vi 
deltager i. 

Lang 

Klubhus-faciliteter Opmærksomhed på faciliteter, 
muligheder og evt. klubber der 
kan samarbejde 

Oplæg til fælles faciliteter til 
klubber, der mangler. Kan være i 
sammenhæng med fx kollegier, 
eller i tilknytning til andre typer af 
træningsfaciliteter 

Mellem-Lang 



Klubudvikling 
Uddannelse Sikre øget anerkendelse af 

frivilliges kompetencer 
Skal være reelt kvalificerende, fx i 
forbindelse med jobsøgning 

Kort sigt 

Kulturanalyser Integreres i klubuddannelse 
og udviklingsplan 

Udvikling og udnyttelse af 
sportslige kompetencer 

Kort sigt 

Funding /  
sponsorering 

Integreres i klubuddannelse 
og udviklingsplan 

Øge klubbers evne til at skaffe 
egne midler 

Kort sigt 

Generelt Øge vidensdelingen mellem 
klubberne 

Udvidelse af (især uformelle) 
netværksaktiviteter 

Kort sigt 

Elite+ klubber skal indeholde 
mulighed for morgentræning 

Redigering af støttekoncept, 
formidling 
 

 kort 

    
Rådgivning og konsulentydelser 
Kommercielt Sparring med klubber 

 
Behov for øgede indtægter Kort sigt 

Kommercielt Fælles sponsorinitiativer Flere klubber/medlemmer kan 
sælge mere 

Nu 

Konfliktmægling Nødvendig kompetence 
 

Uddannelse af TCph-medarbejder Kort sigt 

Ekstern specialist- hjælp til 
klubber 

Etablere netværk af 
specialister 
 

Psykologi, fysiologi, fysioterapi Nu 

Mentoring Etablere mentornetværk 
 
 

Specifikke forløb med klubledere/-
trænere 

Kort sigt 

Uddannelse af trænere Udvikling og udbud af kurser,  
uddannelser m.m. 
 

 kort 

 
 

   

 
 
 

   



Team Copenhagens støttekoncept 
Etablering af kraftcenterpulje Ekstra midler til drift af 

udviklings-/kraftcentre 
Bevare muligheden for at løfte 
øvrige klubbers elitearbejde 
gennem projekter 

Kort sigt 

Øvrige puljer Løbende etablering og 
evaluering efter behov 

 Løbende 

Generelt Få flere klubber til at søge Kendskabet til Team Copenhagens 
støttemuligheder skal øges 

Kort sigt 

Akademi / morgentræning Øge integrationen med 
akademiet 

Morgentræning skal være en 
forudsætning for at blive Elite+ klub 

Kort sigt 

Støttemuligheder – også for nye 
initiativer 

Identificere klubber med 
potentiale for elite 

Start evt. ved at se på DM fest 
deltagere – gengangere, som ikke 
er en del af støttekonceptet. 

kort 

    
    
    
Eliteidræt – uddannelse og job 
Sektionen for Eliteidræt og 
uddannelse 

 udviklingen af en sektion med 
repræsentanter fra uddannelser i 
Kbh/hovedstadsområdet med 
særlige idrætstilbud (folkeskoler, 
ungdomsuddannelser, 
videregående udd.) 
 

lang 

Formaliseret samarbejde med 
idrætsfolkeskolerne i Kbh. 
 

  kort 

2 nye folkeskoler med 
idrætsklasser 

Samarbejde med BUF om 
identificering af potentielle 
skoler, arb. med skolerne, 
indstilling til BUU 

Gerne placeret i Valby og på Amager 
for at sikre by-dækning. 
Klar over, at det budgetmæssige 
bliver en udfordring - men 
spørgsmålet er, om vi kan få 
skolerne/BUF til at medtænke 
samarbejde med foreningerne i et 

kort - mellem  



nyt koncept - samtidig med at man 
benytter FSR og Åben Skole i 
samarbejdet. Det vil muligvis kræve 
lidt mere organisering med 
foreningerne - og mere af 
foreninger, men måske er der lidt 
synergi (og økonomi) at udnytte.  
 

Udvidelse af 
ungdomsuddannelsesmuligheder 
på akademiet 

Kontakt til flere 
uddannelsesinstitutionerer - fx 
endnu et gymnasium, Falko, 
HF, eller enkeltfag 
 

 Kort (1-2 år) 

Samarbejde med 
Professionshøjskolen Metropol 

Forespørgsel hos Institut for 
Læring og Uddannelse på 
Frb., evt fysioterapeut- udd.  

Vil gerne skabe mulighed for 
fleksibel uddannelse for 
eliteidrætsudøvere med Metropol. 
Mulighed at diskutere det centralt, 
men alternativet er at udvælge 
enkelte uddannelser for at se, om 
det er muligt at skabe samarbejde 
der. Lærerudd. på Frb har allerede 
en idrætstematisk klasse. 
Fysioterapi, fordi det er en attraktiv 
udd. for idrætaktive/udøvere (pba 
populære studieretningsvalg på stx) 
 

mellem-lang 

Samarbejde med enkelt 
institutter på KU - fx NEXS 

Kontakte Nicolaj Holmboe i TDk 
med idé oplæg. 
Kontakte studievejleder på 
NEXS for bachelor i idræt. 
Indledende diskussion om 
muligheder for at annoncere 
flexibilitet. 

Hvert år er der studerende på 
idræt, der også er 
eliteidrætudøvere. Nogle af dem 
lykkes med at kombinere fravær 
pga konkurrencer, træningslejre og 
turnering, gennem flytning af timer, 
afløsningsopgaver m.m. 
Altsammen afhængig af hvilke 
blokke, de er i, hvilke undervisere 

mellem-lang 



de har m.m. Efterhånden, som 
forholdene reguleres, gøres 
ensartet mv. mindskes 
mulighederne for løsninger. Et 
officielt samarbejde med TD og 
TCph kunne medvirke til formelle 
og tilladte løsninger 
 

Job-portal Undersøge muligt samarbejde 
med eksisterende jobportaler - 
evt. borgerservice - som 
kunne være interesserede i et 
elitesport/fleksibilitets-fokus 

Eliteidrætsudøvere kan have behov 
for periodisk at have stor fleksibilitet 
i job. fx forberedelse til NM, EM, 
VM eller OL. 
Virksomheder, der ønsker 
fokuserede og strukturerede 
medarbejdere, som samtidig er 
villige og har mulighed for at stille 
fleksible rammer og arbejdstider til 
rådighed.  
Jobformidlingen kan foregå i 3 
kategorier: 
1: 18-20 årige (stx) 
2: 21-25 årige (under uddannelse) 
3: 25 - ?årige (færdiguddannede, 
men i aktiv idrætskarriere)  
 

mellem-lang 

10. klasse  Undersøge, om der er behov / 
potentielle ansøgere 

Kontakte Kildevæld Skole - evt. 
erhvervsskoler med 10. klasser. 
Mulighed for samarbejde? 
 

Kort 
 

  
 

  

  
 
 

  



Kommunikation 
 
Revitalisering af Team 
Copenhagens brand.  

Identificering af TC identitet 
(brandidentitet)  

Hvem er vi, og hvordan vil gerne 
fremstå over for vores 
interessenter? På grundlag af 
vision, mission og værdier.  
 

Juni / juli 2014 

Formulering af overordnede 
budskaber. 
 
Formulering af en corporate 
story.  
 
 

Hvad er vores budskaber? 
(Korte, markante statements) 
 
Hvad er det for en historie, vi 
fortæller om os selv (internt og 
eksernt)? Den skal danne 
grundlaget for vores aktiviteter og 
kommunikation.  
 

August / september 
2014 

Udvikling af en crossmedia 
kommunikationsstrategi, der 
styrker kendskabet til TC’s 
brand. 

Kommunikationsstrategien skal 
omfatte nye kanaler, som skal spille 
sammen med de nuværende 
kanaler som et orkester, der giver 
publikum en uforglemmelig 
oplevelse.  
 
Nye kanaler (ideer): 

- Video om TC 
- Samarbejde med KFFs 

pressechef  
- Ny website med 

mobiltilpasning og 
integration af facebook 

- Instagram 
- Youtube-kanal 
- Skal magasinet evt. have et 

nyt look 

September 2014 

Udarbejdelse af en praktisk 
orienteret TC brandbook 

 September 2014 



Implementering af 
kommunikationsstrategien for 
styrkelse af TC’s brand 

 Oktober 2014   
Alt efter ressourcer 
kan de nye kanaler 
komme i spil. 
  

 Tøj- eller akademi-sponsor gerne i samarbejde med Tenson kort - mellem 
 
Evaluering af kanaler 

 
Analyse af CPH sport og 
website.  

 
Hvad synes modtagerne egentlig 
om vores blad og website.  

Juni/juli/august  

Samle web sites Akademi-siden skal ligge som 
en underside til Team 
Copenhagen 

Oplever ikke, at eleverne bruger 
siden - men forældre og skoler 
bruger den til at søge oplysninger 
eller svar på specifikke spørgsmål. 
Afhængig af formål ønsker jeg, at 
det kan integreres i den samlede 
web løsning, da synergien og viden 
om de enkelte udøvere dermed 
automatisk koordineres og deles. 

kort 

FaceBook Bør måske også koordineres - 
således at aktiviteter fremgår 
på den samlede side. 

 kort 

Styrke akademiets 
kommunikation 
 
 
 

Analyse af kommunikationen 
med eleverne – ønske til nye 
kanaler (apps m.fl.) 

  

Kommunikationskonsulenten 
skal (eventuelt) også varetage 
akademiets kommunikation  

Derved kan akademiets og TC’s 
kommunikation understøtte 
hinanden i højere grad. 

Fra skolestart 2014 

Skabe større synlighed 
omkring akademiet via presse, 
facebook m.m.  

  

Tidligere elever som 
ambassadører for akademiet 

 Fra skolestart 2014 

Ide: Udvikling af akademi-app Primær kanal til eleverne på farten ? 
Ide: Videnbank til 
akademiforældre på website 

Primær kanal til forældrene ? 



 
Styrkelse af klubbernes 
kommunikation – hvordan kan vi 
hjælpe dem? 
 
 

 
Afdækning af klubbernes 
kommunikation 

Hvordan kommunikerer klubberne 
eksternt? Er de gode nok til at 
promovere sig selv. En styrket 
kommunikativ profil kan også 
understøtte arbejdet med at 
klubberne bliver mere økonomisk 
uafhængige. (jf. JH) 

2014 

Profil af hver enkel klub på 
vores website med links til 
deres website og 
facebookside 

Links mellem sider styrker 
synligheden på Google 

Ifm. evt. ny website 

Crossmedia strategi mellem 
TC’s og klubbernes kanaler 

Hvordan kan TC’s 
kommunikationskanaler spille 
sammen med klubbernes, så de 
bliver promoveret bedst muligt.  

? 

Kommunikationsstrategier, der 
understøtter de strategiske mål.  

For hver af de strategiske mål 
skal der udarbejdes en 
kommunikationsstrategi.  

 2014 2024 

Ide: CPH sport som videoer i 
stedet for tryk.  

 Der ville kunne spares mange 
ressourcer ved at undlade tryk og 
distribution.  

? 

    
    
    
Samarbejdspartnere og netværk 
Team Danmark 
 

Fortsat deltagelse i forskellige 
netværk 
Styrket samarbejde:  
Årlig perspektivdag 

  

Danmarks Idræts Forbund 
 

Fortsat udbygning af 
uddannelsesinitiativer 

  

TALENT-DK / Center for 
Talentudvikling 

Udbygning af 
videnshåndtering (indsamling, 
forarbejdning og formidling) 

  



Medicinsk og psykologisk 
støtteapparat 

Opbygning af netværk for 
samarbejde og henvisning 

  

Forskningsinstitutioner 
 

ERASMUS + 
- partner med Kbh.Uni. 

NEXS 

Som partner forpligter vi os til at 
facilitere muligheder for 
studerende, som ønsker at studere, 
undersøge eller forske i områder 
omkring eliteidræt  

kort 
 

    
Økonomi 
Kommunalt tilskud 
 

Udbygning af tilskud i takt med 
udbygning af aktiviteter 

  

Fundraising 
 

Mere målrettet indsats og 
udvikling af metodik – evt. 
med ekstern bistand 

  

Kommercielle indtægter 
 

Sponsorater  
(incl. barteraftaler) 
 

Fastholdelse af eksisterende og 
tiltrækning af nye gennem 
tilpassede modydelser (markant 
sværere de seneste 5-6 år) 

 

 Erhvervsklub version 2020 
 

Vitalisering af nuværende koncept i 
dialog med nuværende og 
potentielle medlemmer  

 

 CPH sport 
- Annoncer 
- abonnementer 

Analyse af potentielle salgskanaler 
samt udbygning af det samlede 
produkt 

- elektroniske annoncer 
- provisionsbaseret salg 
- differentierede 

abonnementsformer 

 

 TC Models 
 

”Idrættens Modelbureau” 
- potentiale afdækkes 

 

 TC Speakers 
 

Formidling af kvalitetsforedrag fra 
idrætspersonligheder 

- potentiale afdækkes 

 

  
 

  



Diverse 
    
    
    
    
 


