
Årsberetning 2013 
 
..en ven, som både forstår og respekterer 

Denne årsberetning er den 10. for Team Copenhagen, og det er vel naturligt at vurdere, om de oprindelige 
ideer og intentioner med etableringen af fonden er blevet indfriet. Vi samlede i 2004 mange af tankerne i et 
billede, hvor vi sagde, at vi for eliteidrætsudøvere og foreninger skulle gøre København til ”Mulighedernes 
Metropol”. 

Med kendskab til Team Copenhagens mandat og vision gjorde vi os mange tanker om, hvordan vi i 
sekretariatet i samarbejde med de københavnske klubber skulle løse opgaven. Blandt andet resulterede det 
i, at vores holdninger og indsats skulle afspejle værdierne: passion – nytænkning – ansvarlighed.  

På et møde med eliteklubberne efter fire-fem års arbejde spurgte bestyrelsesformanden, Pia Allerslev, 
hvordan Team Copenhagen blev opfattet af klubberne. ”I Team Copenhagen har den københavnske 
eliteidræt for første gang fået en ven, som både forstår og respekterer”. 

Med ambitionen om både at skabe udvikling og dermed nødvendige, radikale forandringer har arbejdet 
hele vejen krævet en bevidst balance mellem på den ene side at yde økonomisk støtte og vejledning og 
samtidig stille store krav, som var forbundet med kendt konsekvens.  

Med naturlige svingninger i resultaterne år for år har der dog gennem de ti år været en klar forbedring af 
både indsats og resultater, selv om konkurrencen nationalt sideløbende er skærpet betydeligt gennem en 
markant vækst af lokal fokusering på eliteidræt landet over.  

 

Udfordringer, som kræver hjælp 

I takt med at mange klubber blev smittet af Team Copenhagens ambitioner og fik troen på, at ”det var 
muligt” at forfølge drømme, steg omfanget af udfordringer også. Mange idrætsgrene – og især de store 
kollektive – kæmper med at rejse den økonomi, der skal til for at være med i landets øverste elite. Der er 
ingen tvivl om, at kampen om sponsormidler er enormt hård. Og det er også givet, at arbejdet med at skabe 
betydelige sponsoraftaler ikke bare er en opgave for flittige og engagerede ledere, hvis ikke både de 
professionelle kompetencer på området samt leverancekvaliteten er i orden. På begge områder er der for 
rigtig mange klubber stadig lang vej at gå. – At problematikken dog ikke kun berører de store kollektive 
idrætsgrene, vidner situationen, hvor Københavns Squash Klub har valgt at trække sit hold fra landets 
bedste række, om.  
 

Hertil udfordringen med adgangen til og egnetheden af faciliteter til både træning og konkurrence på 
eliteniveau. Da Team Copenhagen blev etableret, vedtog en enig Borgerrepræsentation, at der skulle 
skabes bedre vilkår for udvikling af eliteidræt i København. En række af de klubber, som gennem denne 
periode dygtigt har fået styrket ledelse og organisation, så elitearbejdet sker på et kompetent grundlag, 
står stadig med facilitetsmæssige mangler. Både på grund af, at der ikke er tilstrækkeligt med idrætsanlæg, 



men også fordi, at de gældende principper for fordeling af træningstid ikke afspejler forståelse for 
eliteudøvernes særlige behov; og det både hvad angår mængden af tid og fleksibilitet i adgangen. – Vi 
håber, at den nye Borgerrepræsentation vil kigge positivt på problematikken – også i lyset af den flotte 
befolkningsvækst, som København præsterer i disse år. 

Samtidig skal det dog medgives, at i den udstrækning, det i det daglige er muligt, oplever vi og klubberne 
mange steder, at både anlægsledere og ansatte i Kultur- og Fritidsforvaltningen med både engagement og 
fleksibilitet søger at imødekomme opståede ønsker og behov.   

 

Lovende buket af store præstationer 

Sidste år kunne vi i årsberetningen fortælle om en række flotte olympiske resultater; dette har dog ikke 
betydet, at mængden af imponerende københavnske udøvere har været mindre i år. Med sin fascinerende 
mangfoldighed viser den københavnske eliteidræt en spændende vifte af store resultater gennem hele 
2013. To unge kæmpere indledte året flot; først vandt fægteren Alexander Tsoronis bronze ved World Cup 
og i april vandt 15-årige Sarah Malykke fra Nørrebro Taekwondo Klub sølv ved U21 EM. I slutningen af maj 
blev bordtennisspilleren Ruben S. Jensen for 3. år i træk dansk mester i junior single, mens KBTK´s 
storfavorit Anders Lind tog sig af mesterskabet i drengerækken. På 400 m tegnede to københavnere sig for 
flotte resultater; først vandt Anne Sofie Kirkegaard, SPARTA, bronze ved Ungdoms OL. En uge forinden 
havde Nick Ekelund-Arenander, KIF, slået den 33 år gamle danske rekord, og ved VM i Moskva løb han sig 
ind på en flot 6. plads i semifinalen. 
 
Det andet halvår blev indledt med, at Simon Andreassen fra Dansk Mountainbike Klub blev klubbens første 
europamester. I løbet af sommeren havde to klubkammerater også brilleret ved EM; Niels Rasmussen og 
Louis Bendixen blev henholdsvis nr. 3 og 5.  
 
Efteråret blev for alvor skudt i gang, da Jesper Hansen fra Kbh. Flugtskytte Klub blev en flot verdensmester i 
skeet. Og traditionen tro vandt både SPARTAs kvinder og mænd atletikkens danske holdmesterskab. Efter 
flotte præstationer på de yngre landshold fik Anne Mette Hansen, AJAX København, en meget flot debut på 
A-landsholdet, som begrundede, at hun kunne slutte sæsonen af med at bidrage til bronzemedaljerne ved 
VM i Serbien. I samme periode sikrede triatleten Helle Fredriksen, TRI4, sig sæsonens anden sejr i en ½ 
Ironman. Ved DM vandt Amager Judo Skole 4 ud af 7 vægtklasser. Endelig sluttede kickboxeren Nickolaj V. 
Christensen, Chin-Gu Full Contact, året af med en flot bronzemedalje ved VM.  
 
I den store mængde af flotte resultater vil jeg slutte af med at fremhæve Københavns Trampolin Klub, som 
har gjort 2013 til et helt særligt år. Peter Jensen vandt med Christian Andersen bronze ved World Cup i 
august. Ved NM i oktober (Peter Jensen, som havde vundet de seneste 11 år, stillede ikke op) hentede 
Daniel Vildstrup bronze, mens ungdomsspringeren Martin Wagner Christensen vandt sølv. I begyndelsen af 
november vandt Peter Jensen og makker bronze ved VM, og endelig en uge efter sikrede Martin sig en flot 
5. plads ved UVM. – Et forrygende år for en klub, som kæmper for at få bedre træningsbetingelser for sine 
fantastiske springere.    

 



Ansvarlighed og dannelse 

I juni tog hele sekretariatet af sted i tre dage for at drøfte, om vort holdningsmæssige fundament, vore 
værdier, som vi havde søgt at realisere siden starten i 2004, også var det rette for det næste tiår. En intens 
proces ledte frem til, at vi tog hjem med en justering af værdisættet, så vi nu arbejder ud fra: motivation, 
udvikling og ansvarlighed. Med den tiltagende intensitet, der karakteriserer vejen frem for en eliteudøver, 
fandt vi, at ansvarlighed stadig uløseligt må være forbundet med vores inspiration og krav til klubberne, da 
vi i overvejende grad er involveret i udviklingen af talenternes vilkår og dannelse.  

For Team Copenhagen har fokus på det dannelsesmæssige vist sin nødvendighed på en række 
satsningsområder. Med forskellige temaer om talent har årets fire udgaver af CPH sport også tegnet en 
række dannelsesmæssige perspektiver og dilemmaer, som vi forventer, at både trænere og atleter løbende 
forholder sig proaktivt til. For eleverne på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi har det været tydeliggjort, 
at deltagelse på akademiet uløseligt er forbundet med obligatorisk deltagelse i både morgentræning og de 
forskellige kurser. Og som noget nyt har der været en udvidet inddragelse af lærere og forældre i 
forbindelse med kurserne. Nyt har indførslen af basistræning også været; både morgentrænerne på 
akademi og folkeskoler har været inviteret til kursus på området, som vi fremadrettet vil inddrage i større 
udstrækning. Lige nu kører et pilotprojekt, hvor basistræning erstatter vinterpause for fodboldspillere på 
akademiet.   

 

Højere krav fordrer initiativer 

Som en udløber af sekretariatets bearbejdning af (rapporten om eliteidrættens vilkår) tog Team 
Copenhagen en række nye initiativer i løbet af året. Blandt andet forsøgte vi os med to nye puljer, som 
kunne imødekomme ekstraordinære ønsker. Til atleter fra typisk specialforbund med sparsom økonomi har 
vi kunnet hjælpe med midler til deltagelse i internationale konkurrencer og særlige træningsforberedelser. 
Og for at tilskynde ledere og trænere til at gå nye veje for at tilegne sig relevante kompetencer, har vi også 
haft mulighed for at støtte deltagelse i specielle kurser og lignende, hvilket i 2013 gav KBTK’s cheftræner 
Rasmus Jespersen mulighed for et studieophold i Kina i forbindelse med en international turnering. Endnu 
har ikke så mange benyttet sig af puljerne, men Team Copenhagens bestyrelse har tiltrådt, at vi fortsætter 
med dem begge nok et år. Elitenetværket, som blev startet op i 2012, er fortsat og har i år haft to 
interessante møder med fokus på henholdsvis mental udvikling og talentudviklingsmiljøer. – Endelig har 
Team Copenhagen haft mere end én finger med i spillet omkring udviklingen og opstarten af DIF´s nye 
sportschef-uddannelse, hvor første hold startede i september med flot deltagelse fra 13 københavnske 
klubber. Uddannelsen tegner lovende og første hold afslutter uddannelsen til juni.  

 

TALENT-DK 

I løbet af året har forskellige perspektiver omkring talent været behandlet på fire inspirationsmøder, et 
seminar og et spændende kursus vedrørende mental spænding. Det første inspirationsmøde handlede om 
udfordringerne ved at få de helt store og grænsebrydende talenter til at fungere i deres naturlige 
sammenhænge i klubber, skoler, virksomheder og på uddannelsessteder. Andet møde gav nogle stærke 



illustrationer af organisationskulturens altafgørende betydning for arbejdet med talent; først fortalte Mads 
Davidsen om sit arbejde med fodboldtalenter i Shanghai – og videre gav HR-direktøren fra Læger uden 
Grænser os indblik i deres arbejde med identifikation og matchning af talent med de mange forskellige 
opgaver, organisationen stod med. Tredje møde var en ny udgave af ”Jeg – et talent”, hvor professor 
Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Instituttet – direktør Torben Haurum, STATOIL – trampolinspringer og ph.d. 
Peter Jensen, Kbh. Trampolinklub – forstander Thomas Lund, Den Kgl. Balletskole hver gav nogle 
interessante og gribende billeder af, hvad der havde katalyseret hhv. begrænset fremdriften og udvikling af 
deres respektive talent. Og årets sidste handlede om ”3. generationscoaching – og talentudvikling”. – Årets 
seminar, som havde fokus på ”Ledelse af talent”, blev med 170 deltagere en meget intens dag med indtryk 
og udfordringer, som deltagerene givet har reflekteret meget over siden.  

 

Økonomi 

Igen i år har vi haft den glæde, at vore sponsorer trofast bakker op om vort arbejde med at skabe 
muligheder, så ambitiøse og flittige idrætsfolk får de nødvendige hjælpende hænder til at gå hele vejen. 
Deloitte og A/S Storebælt  er de store bidragsydere, men også de mindre donationer og de mange 
uegennyttige venner, der hjælper os på rigtig mange måder, gør os i stand til at løfte nærmest alle de 
henvendelser, vi løbende får om hjælp. 

Vi og udøverne kan ikke undvære nogen af jer. TAK for jeres hjælp.  

 

2014 

Bestyrelsen har øget loftet for støttemidler til 3,3 mio. kr., de nye puljer står og venter på spændende 
ansøgninger og på næsten alle områder har vi hævet overliggeren. Opfølgningen på klubbernes anvendelse 
af støttemidler vil blive skærpet i forhold til, at der er tale om udviklingsaktiviteter – og ikke ensidig 
driftsstøtte. Kvaliteten på alle kurser, vi udbyder, vil vi arbejde på at løfte kvalitetsmæssigt, mens vi 
naturligvis samtidig forventer konsekvent deltagelse af klubber med eliteambitioner. CPH sport fastholder 
fokus på viden om optimale vækstbetingelser for de københavnske talenter og TALENT-DK vil komme med 
hidtil usete kursustilbud til efteråret. 

 

LCM/ marts 2014 
 

 

  

 

 


