
Punkt 5: Støttetildelinger - 30. ansøgningsrunde 
 
Indstilling 
 
Team Copenhagens sekretariat indstiller, 
 
at Team Copenhagens bestyrelse bevilger/meddeler 
 

1. Tilsagn på 150.000 kr. til Københavns Trampolinklub  Elite 
2. Tilsagn på 130.000 kr. til Fægteklubben Trekanten  Elite 
3. Tilsagn på 150.000 kr. til Sportsdanserforeningen KAF  Elite 
4. Tilsagn på 150.000 kr. til Dansk Mountainbike Klub  Elite 
5. Tilsagn på 70.000 kr. til Københavns BMX Klub  Elite 
6. Tilsagn på 175.000 kr. til TRI Team Copenhagen  Elite+ 
7. Tilsagn på 150.000 kr. til kraftcenterprojekt i DSR og KVIK  Elite+ 

 
 
 
Sagsbeskrivelse 
 
Ansøgninger 
Med udgangspunkt i Team Copenhagens støttekoncept har sekretariatet behandlet de fremkomne 
ansøgninger om støtte til eliteidrætten i København.  
 
Team Copenhagens sekretariat har modtaget i alt 7 ansøgninger fra eliteklubberne i Københavns 
Kommune. Der er blevet ansøgt om midler for et beløb svarende til 1.050.000 kr. 
 
Team Copenhagen indstiller, at der gives tilsagn om støtte til alle 7 projekter. Den samlede støtte 
til disse projekter udgør i alt 975.000 kr. 
 
 
 
Bearbejdning af ansøgningerne 
Sekretariatet har i bearbejdningen af ansøgningerne taget udgangspunkt i Team Copenhagens 
støttekoncept og den ansøgningsprocedure, som er beskrevet på Team Copenhagens 
hjemmeside.  
 
Alle ansøgere har udarbejdet ansøgninger på baggrund af en tæt dialog med Team Copenhagens 
sekretariat. Her er klubberne blevet bekendt med støttekonceptet samt med andre aspekter af 
Team Copenhagens arbejde.  
 
Ansøgningsfristen var den 31. januar 2014, hvorefter sekretariatet har behandlet ansøgningerne. I 
forbindelse med behandlingen har det for enkelte ansøgere været nødvendigt at fremsende 
uddybninger af ansøgningerne på sekretariatets foranledning. Den endelige behandling af 
ansøgningerne har fundet sted i løbet af februar 2014. 



 
I vurderingen af ansøgningerne har sekretariatet fokuseret på en række væsentlige faktorer. Som 
det fremgår af Team Copenhagens hjemmeside, har fokus været rettet imod: 
 

• Sportslige forhold - herunder resultatniveau, træningsintensitet, udviklingspotentiale 
• Organisatoriske forhold - herunder ledelsesforhold, samlet elitestruktur og talentarbejde 
• Økonomi - herunder klubbens ressourcer i forhold til elitearbejdet 
• Marketing - herunder sponsorpotentiale, idrætsgrenens udbredelse 
• Fysiske rammer - herunder vurdering af trænings- og konkurrencefaciliteter 
• Etik- herunder evt. dopingproblemer 
• Team Danmark og specialforbund - herunder eventuelle samarbejdsrelationer 

 
De enkelte ansøgere er blevet vurderet ud fra ovenstående faktorer sammenholdt med det beløb, 
der samlet set er til rådighed i denne ansøgningsrunde.  
 
Sekretariatets indstilling om tilsagn fremgår af bilag 1.    
 
Det skal bemærkes, at samtlige støttemodtagere ved støtteperiodens ophør forpligter sig til at 
udarbejde en rapport om støttens konsekvenser for klubbens elitearbejde, ligesom der skal 
afleveres regnskab inklusiv dokumentation for brugen af støtten. Støttemodtagerne forpligter sig 
ligeledes til at følge Team Copenhagens etiske retningslinjer. Endvidere forventer Team 
Copenhagen, at støttemodtagerne medvirker til at eksponere Team Copenhagen på en positiv 
måde.  
 
 
Økonomi 
I Team Copenhagens budget for 2014 er der afsat 3,3 mio. kr. til støttetildelinger. Såfremt der 
bevilges midler til alle de indstillede projekter, vil der dermed være 2.325.000 kr. til de to 
resterende støtteansøgningsrunder i 2014. 
 
 
 
 


