
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, er en velfungerende forening med hastigt stigende 
medlemstal, hjemmehørende med gode faciliteter i Grøndal Multicenter.  
 
Klubben har opbygget en velfungerende organisation med fuldtidsansat 
sportschef, hvilket danner et godt grundlagt for talent- og elitearbejdet, der især 
for de yngste årgange (U12 og U14) har skabt flotte resultater og en stadigt 
større talentmasse. 
 
Udfordringen er at fastholde talenterne på seniorplan, hvor Peter Jensen hidtil 
været ene om for alvor at kunne begå sig på internationalt niveau. 
 
Klubben ønsker med nærværende ansøgning at fortsætte arbejdet med at skabe 
et højt kvalificeret talentudviklingsmiljø og samtidig specifikt fokusere på at 
fastholde talenterne, når de nærmer sig senioralderen. Det sker blandt andet ved 
at tilknytte de største talenter som trænere for klubbens yngre hold.  

 
Sportslige målsætninger 

• 18 medaljer til ungdoms DM 
• 7 medaljer til senior DM 
• Peter Jensen i finalen ved VM 
• To springere i bedste halvdel ved EM 
• To springere i bedste halvdel ved junior-EM 

 
Klubbens status 
Københavns Trampolinklub indplaceres som Eliteklub. 

 

 

 



Indstillingsnr: 2 Indstilling: Tilsagn                    Indstillet beløb: 130.000 kr. 

Ansøger:  Fægteklubben Trekanten 
Idrætsgren:  Fægtning  
Ansøgte beløb:  150.000 kr. 
 
 

Fægteklubben Trekanten har i en lang årrække været blandt Danmarks bedste 
eliteklubber og har ved de danske mesterskaber for såvel seniorer som ungdom 
været blandt de to mest vindende klubber. I samarbejde med Dansk 
Fægteforbund blev i 2006 etableret et kraftcenter i klubben. Det har styrket 
talentudviklingen og de sportslige resultater – og samtidig forbedret elitearbejdet 
på Sjælland og i Storkøbenhavn, også som et resultat af Trekantens samarbejde 
med naboklubben i Hellerup, der har været til gavn for begge klubber. 

 

Udover en lang række danske mesterskaber for såvel seniorer som ungdom, har 
flere af klubbens fægtere opnået fremgang og gode resultater på den 
internationale scene. Det gælder især i cadet og juniorrækkerne, hvor der er 
opnået bemærkelsesværdige resultater ved EM, VM og ungdoms-OL. Klubben 
etablerede i 2011 et eliteprojekt, som de med denne ansøgning forsøger at 
udvikle yderligere, ligesom klubben deltager i Team Copenhagens 
eliteidrætsakademi med varetagelse af morgentræning. Eliteprojektet har til 
formål dels at udvikle og støtte klubbens egen seniorelite, dels at bidrage 
maksimalt til en national bruttotrup af seniorfægtere med det formål at opnå 
deltagelse ved fremtidige OL. 

 

Klubben har dog for nylig mistet sin fægtemester gennem fire år, og kombineret 
med stor udskiftning i bestyrelsen er klubben udfordret både organisatorisk og 
sportsligt. Udviklingen de forgangne år har dog vist så stort et potentiale, at Team 
Copenhagen fortsat ønsker at støtte klubben og samtidig kommer til at følge 
kommer til at følge den organisatoriske udvikling aktivt.  

 
Sportslige målsætninger 

• 7 medaljer (heraf 5 guld) til senior DM og NM 
• 8 medaljer (heraf 4 guld) til cadet/junior DM og NM 
• Top 8-placering ved cadet/junior VM for hold. 

 
Klubbens status 
Fægteklubben Trekanten indplaceres som Eliteklub. 

  



Indstillingsnr: 3 Indstilling: Tilsagn                   Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:  Sportsdanserforeningen KAF 
Idrætsgren:  Sportsdans  
Ansøgte beløb:  190.000 kr. 
 
 

Sportsdanserforeningen KAF, som er hjemmehørende i Grøndalscentret, 
rangerer blandt landets tre bedste sportsdanserklubber. De har gennem årene 
været rugekasse for adskillige dansere, som har udviklet sig fra dansk 
amatørelite til den internationale top.  
 
Men især i de seneste år har klubben haft gang i en meget interessant udvikling. 
I tæt samarbejde med Dansk Sportsdanser Forbund er der blevet arbejdet for at 
sikre optimale vækstbetingelser for de mange talenter, som er tilknyttet klubben. 
Dette har bl.a. resulteret i, at klubben lægger hus til et kraftcenter, hvor de største 
talenter i Øst-Danmark deltager i træningssamlinger og lignende. 
 
Organisatorisk og ledelsesmæssigt er det fortsat en udfordring at rekruttere 
ledere, men der arbejdes målrettet på det og den nuværende ledelse er af høj 
kvalitet.  
 
Etableringen af kraftcentret har givet mulighed for endnu større fokusering og en 
udvidelse af aktiviteterne for Danmarks største talenter. Udvidelsen består bl.a. i 
en større fokusering på aldersrelateret træning, fokus på børn ned i 12-års 
alderen og dermed en udvidelse af den samlede talentgruppe. 
 
Dette talentarbejde ønsker klubben med ansøgningen at forbedre ved bl.a. at 
intensivere den fysiske holdtræning, løbende at efteruddanne klubbens trænere 
(også på ikke-dansefaglige områder) og gennem ansættelsen af en sportschef, 
hvortil en del af det søgte støttebeløb er målrettet.  

 
Sportslige målsætninger 

• 6 par udtaget til DS-gruppe 
• 3 DM-titler og yderligere 3 medaljer ved DM 
• 3 par, der repræsenterer Danmark ved officielle EM og VM 
• Deraf en Top 12-placering ved voksen 10-dans 

 

 Klubbens status 

En tildeling af det ansøgte beløb kræver en indplacering som Elite+ klub, hvilket 
klubben erkender, den endnu ikke er kvalificeret til. 

Sportsdanserforeningen KAF indplaceres som Eliteklub.  

 
  



Indstillingsnr: 4 Indstilling: Tilsagn                           Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:  Dansk Mountainbike Klub 
Idrætsgren:  Mountainbike  
Ansøgte beløb:  165.000 kr. 
 
 

DMK har siden 2006 modtaget støtte fra Team Copenhagen til det talentarbejde, 
klubben siden har arbejdet målrettet på at udvikle. Det har gjort DMK ganske 
dominerende i Danmark, både på senior- og ungdomsplan. 

  

Organisatorisk og ledelsesmæssigt arbejdes der på et højt niveau, der giver løfter 
om yderligere sportslig udvikling i de kommende år, såfremt klubben kontinuerligt 
fortsætter med at rekruttere dygtige ledere, der kan hindre, at arbejdspresset 
bliver for stort for den eksisterende ledelse. 

  

For at undgå at de mest talentfulde unge ryttere tidligt lader sig lokke over på 
professionelle firmahold, arbejder DMK målrettet og succesfuldt på at forbedre 
træningsstruktur og elitemiljø, så klubbens største talenter fastholdes i et 
udviklingsmiljø med unikke træningsmæssige rammer, der har fokus på rytternes 
langsigtede udvikling. 

 

Med denne ansøgning ønsker DMK fortsat at videreudvikle talent- og 
elitearbejdet, ligesom klubben er en del af Team Copenhagens 
eliteidrætsakademi og varetager morgentræning af både mountainbike- og 
landevejsryttere. 

 
Sportslige målsætninger 

• 5 ryttere på det danske ungdomslandshold 
• 3 DM-titler 
• Top 20 ved EM for både seniorer og ungdom 

 

 Klubbens status 

DMK ansøger om status som Elite+ klub. Elitekulturen er dog endnu ikke 
tilstrækkeligt forankret i klubben, og resultaterne på seniorplan berettiger heller 
ikke til dette endnu. 

DMK indplaceres som Eliteklub.  

 

 
  



Indstillingsnr: 5 Indstilling: Tilsagn                           Indstillet beløb: 70.000 kr. 
Ansøger:  Københavns BMX Klub 
Idrætsgren:  BMX  
Ansøgte beløb:  70.000 kr. 
 
 

Københavns BMX Klub så dagens lys, da klubben fik etableret en midlertidig 
BMX bane i Ørestad. Denne bane blev i forbindelse med udbygningen af Ørestad 
imidlertid nedlagt. Københavns Kommune etablerede en ny og permanent bane 
ved Amager Fælled, som hører til blandt de bedste i verden. 
 
Klubben har sideløbende med etableringen af disse baner brugt mange kræfter 
på at afvikle World Cup afdelinger, EM og VM i BMX på klubbens nye bane. I 
2011 afholdtes der således med stor succes VM i BMX. Arrangementerne har 
været en stor succes med sport i verdensklasse, mange tilskuere og stor 
mediebevågenhed. 
 
Klubben har et stort potentiale, som kan indfries, hvis klubben udvikler sig 
organisatorisk og ledelsesmæssigt. Derfor bliver der i år igangsat et 
opfølgningsforløb i forlængelse af klubuddannelsen, som Team Copenhagen 
kommer til at følge tæt. 
 
Derudover ønsker klubben fortsat at udvikle talentarbejdet, så både kvalitet og 
systematisk øges; en udvikling Team Copenhagen fortsat ønsker at støtte. 

 
Sportslige målsætninger 

• Klaus Bøgh kvalificerer sig til VM 
• To medaljer (heraf en guld) ved DM for ungdom 
• Finaleplads ved ungdoms-EM 

 

 Klubbens status 
Københavns BMX Klub indplaceres som Eliteklub. 
 

  



Indstillingsnr: 6 Indstilling: Tilsagn                    Indstillet beløb: 175.000 kr. 
Ansøger:  TRI Team Copenhagen    
Idrætsgren:  Triatlon                                                          
Ansøgte beløb:  175.000 kr. 
 
 

De to triatlonklubber KTK 86 og TRI4 har tidligere hver for sig modtaget støtte fra 
Team Copenhagen. Begge klubber hørte på forhånd til blandt landets bedste 
triatlonklubber, og har begge gennem årene modtaget støtte fra Team 
Copenhagen. Klubberne har endvidere gjort sig fornemt bemærket nationalt 
såvel som internationalt. Det har imidlertid været sekretariatets opfattelse, at de 
to elitemiljøer var relativ små og sårbare, hvorfor sekretariatet har opfordret 
klubberne til at samarbejde om den videre talent- og eliteudvikling. 

 

De to klubber har med udgangspunkt i en samarbejdsaftale, indgået et 
forpligtende samarbejde. En styregruppe sikrer det daglige arbejde, og der er 
herudover tilknyttet en sportschef, en administrativ medarbejder og tre trænere. 
Grundlæggende har klubsamarbejdet sikret et godt fundament på det 
organisatoriske og ledelsesmæssige niveau.  
 
Det er Team Copenhagens opfattelse, at der i klubsamarbejdet er en 
velfungerende elitekultur. De rette kompetencer syntes generelt at være til stede i 
klubben. TRI Team Copenhagen har i alt 15 atleter i elitegruppen. 
Træningssamarbejdet har foreløbigt været en succes. 
 
TRI Team Copenhagen ønsker fortsat at udvikle træningssamarbejdet og 
samtidig forbedre forbindelsen til de største talenter i TRI4’s ungdomsafdeling, 
ligesom samarbejdet i den kommende periode skal kunne udvides til at rumme 
eliteudøvere fra andre klubber. 
 
Sportslige målsætninger 

• To atleter på landsholdet 
• Top 10 placeringer ved EM og VM på langdistance 
• 15 DM-medaljer på forskellige distancer 

 

 Klubbens status 
TRI Team Copenhagen indplaceres som Elite+klub. Det giver mulighed for 
tildeling af toårige støttebeløb under forudsætning af behørig dokumentation af 
såvel sportslig som økonomisk udvikling efter det første år. 
 

  



Indstillingsnr: 7 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:     Kraftcenter Kbh. – DSR & KVIK 
Idrætsgren:                        Roning  
Ansøgte beløb:      150.000 kr. 
 
 

DSR og KVIK etablerede i 2006 Kraftcenter København i samarbejde med Dansk 
Forening for Rosport og Bagsværd Roklub. Med etableringen af Kraftcenter 
København har man en målsætning om at hjælpe talentfulde og målrettede roere 
til at blive de allerbedste. Samarbejdet mellem KVIK og DSR er unikt i forhold til, 
at det var Danmarks to førende kaproningsklubber, der gik sammen om et 
projekt. Projektet skal støtte elitearbejdet i rosporten og i samarbejde med 
trænere fra de to klubber støtte og udvikle de mest talentfulde roere i det 
storkøbenhavnske område. Team Copenhagen har støttet projektet siden 
etableringen. 
 
De to klubber har gennem tiderne været storproducenter af eliteroere til det 
danske landshold og har derigennem vundet et utal af danske mesterskaber, 
samt VM- og OL-medaljer. 
  
Kraftcenter København, som er klassificeret som Team Danmark kraftcenter og 
er dermed også støttet af Team Danmark med bl.a. økonomiske midler, har som 
overordnet mål, at det skal være en naturlig fødekæde til Danmarks succesfulde 
rocenter i Bagsværd. Det gælder altså for kraftcentret om at udvikle sig mange 
talenter som muligt, der på sigt at gode nok til at indgå i det nationale rocenter. I 
alt er det pt. 16 roere i kraftcentret. 
 
Elitekulturen i de to klubber er stærkt forankret. Der findes en stor viden om 
hvorledes man forløser store talenter, og gør dem til verdensklasseroere. Dette 
sker i tæt samarbejde med Dansk Forening for Rosport. 
 

 Status 
Kraftcenter København indplaceres som Elite+klub, hvilket giver mulighed for 
tildeling af toårige støttebeløb. Foruden behørig dokumentation af såvel sportslig 
som økonomisk udvikling efter det første år er dette betinget af fortsat støtte fra 
Dansk Forening for Rosport og Team Danmark.  
 

 

 
 


