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6. Status på Team Copenhagens støttekoncept 
 
 
Indstilling 
 
Team Copenhagens sekretariat indstiller, 
 
at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens støttekoncept til 
efterretning. 
 
 
Baggrund 
Team Copenhagens nuværende støttekoncept blev vedtaget 6. december 2011 og har dermed fungeret i 
halvandet år. Den mest markante ændring ved den lejlighed var indførelsen af muligheden for at tildele 
toårig støtte til klubber, der blev kategoriseret som Elite+. Nærværende notat analyser ganske kort – og 
foreløbigt – konsekvenserne af toårige støttetildelinger set fra Elite+ klubbernes synsvinkel. 
Derudover redegør notatet for konkrete udfordringer og muligheder, som bør influere på Team 
Copenhagens støttekoncept fremover.  
 
 
Foreløbig evaluering af toårige støttetildelinger til Elite+ klubber 
Hidtil er fire klubber blevet kategoriseret som Elite+. Det gælder TRI Team Copenhagen (elitesamarbejde 
mellem triatlonklubberne TRI 4 og KTK 86) og Kraftcenter København (elitesamarbejde mellem DSR og KVIK 
– og Dansk forening for Rosport), der begge blev tildelt toårig støtte på bestyrelsesmøde i 2012 samt 
Københavns Bordtennis klub og Sparta Atletik & Motion, der blev tildelt toårig støtte på bestyrelsesmødet i 
december 2012. 
Klubbernes tilbagemeldinger på den toårige støtte peger meget i samme retning. 
Adspurgt understreger de fire klubber først og fremmest, at den økonomiske støtte fra Team Copenhagen 
er essentiel for deres respektive projekter. 
Derudover svarer alle klubber, at den toårige støtte giver langt større mulighed for at arbejde strategisk – 
og frigiver administrative ressourcer, der nu bliver brugt på den sportslige udvikling. Samtidig lægges der 
vægt på muligheden for at indgå længere aftaler med trænere og dermed skabe et mere stabilt 
træningsmiljø, hvor der kan planlægges udviklingsforløb for både trænere og udøvere.  
Endelig påpeges det, at den anerkendelse, der ligger i Elite+ kategoriseringen, ikke skal undervurderes, da 
motivation og stolthed er vigtige faktorer for det frivillige arbejde i klubberne. 
Det er selvfølgelig ikke overraskende, at tilbagemeldingerne er positive. Men den strategiske og langsigtede 
indsats er efter Team Copenhagens mening af afgørende betydning for opbygningen af 
talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, hvorfor muligheden for toårig støtte i den forbindelse giver god 
mening – og bør fastholdes. 
Tilbagemeldingerne giver dog ikke i sig selv grund til at udvide alle støttetildelinger til at gælde toårige 
perioder. Der er fortsat stor forskel på Team Copenhagens samarbejdsklubber og de projekter, de søger 
støtte til, hvorfor der er god grund til fortsat at bedømme både klubber og projekter efter det nuværende 
støttekoncepts inddeling i kategorier. Opdelingen har endvidere den fordel, at Elite+ statussen er et tydeligt 
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mål, som klubberne både organisatorisk og sportsligt kan arbejde efter, og klubberne bliver i dialogen med 
Team Copenhagen informeret om – og er opmærksomme på – hvad der skal til, hvis de skal kunne 
kategoriseres som Elite+. 
 
 
Tydeligere økonomisk betydning af klubbers involvering i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 
Team Copenhagen ønsker at tydeliggøre de økonomiske rammer for involvering i akademiet, således at 
støtten til en klub, der varetager morgentræning, udgør ca. 50.000 kr. 
 
  
Uddannelse i sportslig ledelse 
Team Copenhagen har i år medvirket til at udvikle en uddannelse i sportslig ledelse i DIF-regi og ønsker at 
oprette en midlertidig pulje på 100.000 kr. til at støtte klubbers deltagelse i uddannelsen. 
 
 
Bedre muligheder for unge talenters deltagelse i internationale konkurrencer 
Unge talenters deltagelse i internationale konkurrencer er af stor betydning for deres udvikling, men kan 
samtidig være en alvorlig belastning for økonomien i de unge talenters familier. Team Copenhagen ønsker 
derfor at oprette en midlertidig ’rejsepulje’ på 100.000 kr., hvorfra klubber kan søge midler til dækning af 
udgifter forbundet med unge talenters deltagelse i internationale konkurrencer.  
 
 
Team Copenhagens eliteidrætsnetværk  
I slutningen af 2012 etablerede Team Copenhagen et formelt netværk på tværs af klubberne for 
elitetrænere og sportschefer samt for klubformænd. Målet er udover at bringe klubberne tættere på 
hinanden og dele viden og erfaringer også at åbne for nye muligheder for samarbejde klubberne imellem. 
Der afholdes tre-fire årlige arrangementer i netværket. I 2013 har hidtil været afholdt et enkelt møde – 
med fokus på sportspsykologi. Tilbagemeldingerne har været yderst positive og har samtidig givet 
sekretariatet nyttig viden om, hvordan vi kan sikre en fortsat udvikling af klubberne på dette væsentlige 
område. Der er planlagt yderligere to arrangementer i netværket i 2013 med fokus på hhv. 
talentudviklingsmiljøer og sponsorering. Igen med det formål at udvikle klubberne yderligere – ikke kun 
med arrangementerne, men også med de uddannelses- og udviklingstiltag, det er tanken at iværksætte i 
forlængelse heraf. 
 


