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Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de 
fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                 Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:   Ajax København 
Idrætsgren:   Håndbold  
Ansøgte beløb:      150.000 kr. 
Klubkategori:   Elite  
 
  

Projekt: Struktureret talentudvikling samt akademitræning 

Ajax København er eneste (seriøse) 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 er også talentudviklingsmæssigt bagud 

i forhold til provinsen – især på herresiden. 

De søger om støtte til at strukturere talentudviklingen, særligt med henblik på den 

fysiske træning – i et projekt, der fokuserer på at opkvalificere egne trænere på 

området. 

De søgte midler skal gå til ansættelse 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. 

Det sker i øvrigt i et samarbejde med Dansk Håndbold Forbund, der bidrager med en 

talenttræner, så morgentræningstilbuddet bliver bredt ud til en større gruppe af 

københavnske talenter end blot akademieleverne. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

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

• To U18-landsholdsspillere for piger 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn                    Indstillet beløb: 80.000 kr. 
Ansøger:              Arbejdernes Tennis Klub 
Idrætsgren:                                              Tennis                                                                  
Ansøgte beløb:                                         80.000 kr. 
Klubkategori:                                                 Elite 
 
 

Projekt: Fortsat opbygning af talentudviklingsmiljø 

ATK, der er hjemmehørende i København NV, har historisk været en god breddeklub 

med tilbud for personer i alle aldre og er en af landets største tennisklubber målt på 

antal medlemmer. 

I 2005 fik klubben etableret en indendørs tennishal, hvorved det nu er blevet nemmere 

at udvikle klubbens talenter. 

Klubbens elite er smal, men har via brødrene Ali og Mohamed Shabib, der er klubbens 

største aktiver, gjort sig stærkt bemærket.  

Talentudviklingsmiljøet skal dog fortsat udvikles og udbredes – og klubben har 

potentialet til at gøre det i form af gode faciliteter og vilje til fortsat at udvikle klubben 

på alle relevante områder. 

Det ønsker sekretariatet at bakke op om med støtte til oprettelse af sportscheffunktion, 

individuel træning af talenter herhjemme samt træning og coaching i forbindelse med 

internationale turneringer. 

  

Sportslige målsætninger for støtteperioden: 

• En finalist og yderligere en semifinaleplads ved senior DM 

• To spillere i Danmarks Davis Cup-truppen 
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Indstillingsnr.: 3  Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 120.000 kr. 
Ansøger:       Copenhagen Beachvolley 
Idrætsgren:    Beachvolley  
Ansøgte beløb:    120.000 Kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Projekt: Fortsat udvikling af elite- og talentmiljø samt løft af sportscheffunktion 

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

Beachvolley og senere med etableringen af deres egen indendørs beachvolleyhal. 

Faciliteterne er dermed i top, men kræver også ressourcer, da klubben selv skal drive 

hallen. 

Copenhagen Beachvolley udvikler sig konstant både organisatorisk og sportsligt. Senest 

har bestyrelsen gennemført Team Copenhagens klubuddannelse, og samtidig satte 

klubben sig på de fleste medaljer ved de seneste danske mesterskaber. 

Flere af klubbens par satser også internationalt – med succes. 

Klubben ansatte i 2013 en sportschef, hvilket har medvirket til at systematisere talent- 

og elitearbejdet og skabe et velfungerende træningsmiljø. 

Dette arbejde ønsker sekretariatet fortsat at støtte, også fordi dansk volleyball er 

udpeget til nordeuropæisk udviklingscenter med beachvolleyaktiviteterne placeret hos 

Copenhagen Beachvolley. Det giver mulighed for at løfte både sporten og klubben 

yderligere. 

 

Sportslige målsætninger: 

• DM-guld til både damer og herrer 

• Fire spillere i landsholdstrupperne for damer og herrer  
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 120.000 kr. 
Ansøger:   Hovedstadens Svømmeklub    
Idrætsgren:   Svømning 
Ansøgte beløb:                           120.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Projekt: Stærkere elitesvømmere og udvikling af konkurrencetrænere  

Hovedstadens Svømmeklub, der er en fusion mellem GI40/Hermes og Svømmeklubben 

København, 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 i denne omgang søgt om støtte til målrettet udvikling af klubbens 

allerbedste senior- og juniorsvømmere gennem bl.a. international stævneerfaring samt 

både teknisk/biomekanisk og psykologisk/pædagogisk uddannelse af 

konkurrencetrænerne. 

Derudover ansætter klubben en land-/styrketræner. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at bakke op om.   

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 6 svømmere udtaget til internationale mesterskaber og/eller landshold 

• Top 8 i Danmark målt på medaljer ved DM for junior og senior 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    
Idrætsgren:   Taekwondo 
Ansøgte beløb:                           150.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Projekt: Ansættelse af sportschef med fokus på etablering 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. 

Med ansøgningen søger klubben støtte til at ansætte deres erfarne cheftræner som 

sportschef. Han er tiltænkt en nøglerolle i det udviklingscenter, klubben har søgt Dansk 

Taekwondo Forbund om at blive godkendt som. 

Etableringen af klubben som udviklingscenter vil kunne løfte hele det københavnske 

taekwondomiljø, da det vil forbedre mulighederne for at skabe et samlet 

elitetræningsmiljø for talenter fra alle klubber i kommunen.  

Team Copenhagens sekretariat ønsker derfor at bakke op om såvel ansættelsen af 

sportschef og etableringen af udviklingscenteret og er i dialog med forbundet om 

sidstnævnte. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 1 guldmedalje ved senior-DM 

• 8 medaljer ved ungdoms-DM 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 140.000 kr. 
Ansøger:     Skøjteklub København  
Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 
Ansøgte beløb:         140.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Projekt: Fortsat elite- og talentudvikling samt akademitræning 

Skøjteklub København har – til trods for en omtumlet tilværelse og ikke-optimale 

faciliteter – udviklet sig til landets stærkeste klub indenfor kunstskøjteløb. 

Succesen skyldes både en god ledelse og 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 eliteniveau gennem ekstra og mere struktureret 

træning. 

Samtidig varetaget klubben morgentræning på Team Copenhagens eliteidrætsakademi.  

Sekretariatet ønsker at støtte begge dele. Midlerne går bl.a. til trænerlønninger, 

fysioterapi og istid i de perioder, hvor hallen på Gasværksgrunden er lukket. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• To guldmedaljer ved senior DM 

• Medaljer i alle grupper ved ungdoms DM   
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Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn                       Indstillet beløb:  120.000 kr. 
Ansøger:           Stevnsgade Basketball   
Idrætsgren:                                 Basketball                                                       
Ansøgte beløb:                                 150.000 kr. 
Klubkategori:                                           Elite 
 
 

Projekt: Struktureret talentudvikling og seniorkonsolidering 

Stevnsgades bedste kvindehold rykkede sidste år op i landets bedste række og vandt 

sølv i comebacksæsonen. Herrerne måtte takke nej til oprykning på grund af 

basketballforbundets licenskrav, men er indstillet på oprykning i den kommende sæson, 

da man med den planlagte renovering af Nørrebrohallen kan opfylde licenskravene. 

Samtidig er der fremgang i klubbens ungdomsarbejde, og Team Copenhagen ønsker at 

støtte den fortsatte udvikling i en af de relativt få store holdidrætsgrene, hvor 

København for alvor gør sig bemærket. 

Der er indstillet en lavere støtte end ønsket af klubben, fordi den umiddelbart er i stand 

til selv at finansiere en større del af projektet. 

Midlerne går primært til trænerlønninger samt træningslejre og stævnedeltagelse. 

 

 

Sportslige målsætninger for støtteperioden: 

• 1. herrer: oprykning til Basketligaen 

• 6 spillere udtaget til U-landshold og deltagelse i NM og EM 
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Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn         Indstillet beløb: 120.000 kr. 
Ansøger:                                                                              BK Ryparken på vegne af FA København  
Idrætsgren:        Fodbold                                                            
Ansøgte beløb:         120.000 kr. 
 
 

Projekt: Etablering af elitekultur 

Team Copenhagens sekretariat har længe ønsket at støtte op omkring udviklingen af 

gode talentudviklingsmiljøer indenfor pigefodbold, da der har været et stort uforløst 

potentiale indenfor pige- og kvindefodbold i København. 

FA København, der er en alliance mellem B.93, Skjold og HIK har i den grad taget 

opgaven på sig, og trods diskussioner om satsningen i moderklubberne, arbejder 

alliancens ledelse målrettet på at etablere et ambitiøst talentudviklingsmiljø – og 

samtidig har alliancens seniorhold sportsligt sikret sig endnu en sæson i landets bedste 

række, 3F-ligaen. På grund af en forsinket revisorgodkendelse er det til gengæld 

tvivlsomt, om alliancen opnår licens til 3F-ligaen i den kommende sæson. 

Revisorgodkendelsen er dog på plads nu, og Team Copenhagen ønsker fortsat at støtte 

alliancens arbejde med at etablere en elitekultur med ekstra fokus på de største talenter 

på tværs af aldersgrupper. 

De ansøgte midler går primært til trænerlønninger.  

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• Top 6 placering i 3F-ligaen (ved licens) 

• Oprykning til 3F-ligaen (hvis licens ikke opnås i år) 

• 6 spillere på U-landshold 
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Indstillingsnr.: 9 Indstilling: Tilsagn         Indstillet beløb: 70.000 kr. 
Ansøger:                                                                                      Judo Copenhagen  
Idrætsgren:        Judo                                                            
Ansøgte beløb:         70.000 kr. 
 
 

Projekt: Fortsat træningssamarbejde – oprettelse af sportscheffunktion 

De seneste år har Team Copenhagen støttet et træningssamarbejde mellem fire 

københavnske judoklubber (Mitani, PI, Brønshøj og Amager) for at skabe et kvalificeret 

elitetræningsmiljø for de bedste kæmpere. Amager Judoskole deltager ikke længere i 

samarbejdet, men de tre øvrige klubber ønsker at fortsætte samarbejdet og derudover 

oprette en sportscheffunktion til bl.a. at koordinere samarbejdet. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte, men har samtidig fokus på at finde 

en mere optimal og varig løsning med samarbejde mellem alle københavnske 

judoklubber med elitepotentiale.  

De ansøgte midler går primært til aflønning af sportschef og trænere.  

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• Fire individuelle guldmedaljer ved DM 

• Guld ved hold-DM for seniorer 

• Kæmpere på alle tre landshold (junior, cadet og senior) 
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Indstillingsnr.: 10 Indstilling: Tilsagn         Indstillet beløb: 70.000 kr. 
Ansøger:                                                                                      Amager Judoskole  
Idrætsgren:        Judo                                                            
Ansøgte beløb:         70.000 kr. 
 
 

Projekt: Udvikling af træningsmiljø til europæisk topniveau 

Amager Judoskole deltager ikke længere i Judo Copenhagen; et samarbejde mellem fire 

(nu tre) københavnske judoklubber, hvoraf Amager Judoskole var den største. 

Klubben råder over gode, nyistandsatte faciliteteter, og klubbens elitetrænere er 

samtidig tilknyttet judounionen som landstrænere. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at støtte klubbens ambitiøse arbejde med 

talentudvikling, men har samtidig fokus på at finde en mere optimal og varig løsning 

med samarbejde mellem alle københavnske judoklubber med elitepotentiale.  

 De ansøgte midler går til trænerlønninger og trænerdeltagelse ved stævner i udlandet. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• Guld ved hold-DM for både ungdom og senior 

• Top 7-placeringer ved EM for både U18 og U21 

 
 

 


