
3. HANDLINGSPLAN 2013 for Team Copenhagen 
 
Handling Målsætning Kommentarer 

KONTINUERLIG UDVIKLING AF ELITEIDRÆTTEN I KØBENHAVN 
Styrkelse af eliteklubberne 
Uddannelse af ledere 

- Klub/bestyrelsesuddannelse 
 
 
 
 
 
 
- Suppleringsuddannelse for nye 

bestyrelsesmedlemmer 
 
 
 

- Kurser og seminarer i TALENT-
DK regi 
 
 

- Netværk for ledere hhv. 
elitetrænere 

 

 
Individuelt tilpassede forløb for 1-2 
nye klubber 
 
Generel opfølgning af klubberne – 
herunder løbende 
mønsterklubanalyser 
 
1 kursus for nye bestyrelses-
medlemmer – ca. 25 deltagere 
 
 
 
Min. 18 ledere på seminaret 
Min. 10 trænere/ledere på hvert af 
inspirationsmøderne 
 
4 tværfaglige netværksmøder – med 
fokus på netværksudvikling 
 

 
Team Copenhagen er projektleder på 
alle aktiviteter 

Konsulentbistand 
- Problemløsning 
- Projektudvikling 
- Mediation 
- Facilitetsudvikling 
- Kommunikation 

 
 
 
 

 
Team Copenhagen ønsker af 
klubberne at blive oplevet som den 
naturlige instans at søge hjælp hos 
ved løsning af problemstillinger, der 
har med klubbernes elitearbejde at 
gøre, og som ligger uden for 
klubbernes egne muligheder for at 
løse  
 

 



Støttetildelinger 
 
 
 

 
3 støtterunder – samlet uddeling: 
min. 3.100.000 kr. 
 
Reviderede støttekoncept evalueres 
og justeres 
 
Fortsættelse af pulje til ekstraordinær 
udvikling af sportschefer og 
elitetrænere – i alt. 150.000 kr. 
 
Evaluering af støtte fra puljen i 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
Midler kan søges ad hoc – behandles 
administrativt/ beløb af 20.-30.000 kr. 
 
 
5 tildelinger i 2012 
 

Optimering af de aktives rammer 
Udbygning af Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi 
 
 

 
 
Fortsat udbygning af samarbejde med 
Falkonergårdens Gymnasium 
 
Akademiet vil fra august også omfatte 
fægtning 
 
Udvidelse af træningstilbuddet m. 
basistræning 
 
Estimat: 35 nye lever på akademiet 
 
 
Evt. netværk for tidligere 
akademielever 

Team Copenhagen er projektleder 
 
I samarbejde med Team Danmark 
 
 
Videre udbygning søges koordineret 
med kandidater fra folkeskolerne 
 
Både som alternativ og 
genopbyggende træning 
 
Forbundet med en skærpelse af den 
idrætslige screening 
 
Relevans ift. videndeling mht. fleksible 
jobmuligheder, uddannelser  m.m. 
 

Udbygning af job-/uddannelsesaftaler 
med virksomheder 
 

Mål: 1 ny job/uddannelsesaftale 
(gerne forbundet med en sponsorat) 
 
 

 



Fokus på klubbernes implementering 
af sportschefer i organisationen 

Udvikling af uddannelsestilbud 
udarbejdes – pilotprojekt sættes i 
gang i 2013 

I samarbejde med DIF og Team 
Danmark 

Styrkelse af elitemiljøer i klubberne 
 

Arbejde påbegyndes med bl.a.:  
 
Analyse af elitekultur 
 
Udviklingstiltag i Elite+-klubber på 
baggrund af analyser 
 

 
 
Samarbejde med IFI 

Kurser – egne og øvrige i samarbejde 
med: 

- Team Danmark og DIF 
 
 
 
 

- TALENT-DK 
 
 
 

- Team Copenhagen Eliteakademi 
 

 
 
1 ernæringskurser 
1 kursus i skadesforebyggelse 
Kursusrække vedr. idrætspsykologi 
 
 
1 seminar – min. 12 trænere deltager 
4-6 inspirationsmøder – min. 10 
trænere deltager i hvert af møderne  
  
For nye elever: 
Fysiologisk screening  
Ernæringskursus 
Skadesforebyggelse 
Life skills – kurser – også for forældre 
og lærere 
Studietur for lærere, ledere og 
trænere 
 

 
 
Team Copenhagen faciliterer alle 
kurserne 
 
 
 
Team Copenhagen er projektejer og 
facilitator 

Etablering af Klostervængets Skole 
som idrætsfolkeskole  

Team Copenhagen sidder med i 
projektets styregruppe 
 
 
 

Eliterdning gældende for 7.-9. 
klassetrin 



Events – struktur og udvikling 
Udvikling og afholdelse af CAG 2013 
 
 

Team Copenhagen afvikler 
forarrangement og anvender stævnet 
som led i sponsorpleje 
 

Team Copenhagen har meget 
begrænset projektansvar 

Fejring af KK´s danske senior mestre 
(DIF) 

Arrangementet benyttes som pleje af 
sponsorer og samarbejdspartnere 
 

Planlægning og afvikling af 
arrangementet på vegne af KK 

STYRKELSE af TEAM COPENHAGEN 
Økonomi 
Fundraising  
 

Samlet tilvækst i fondsmidler til den 
Team Copenhagen og TALENT-DK på 
kr. 100.000 
 

Intensivering af arbejdet med at 
generere fondsmidler. Det kan være 
nødvendigt at anvende ekstern 
bistand ved løsning af en række af 
opgaverne – primært på 
provisionsbasis 
 
 

Kommercielle indtægter 
 
 

Sponsoraftaler: 500.000 kr.  
TALENT-DK: 250.000 kr.  
Events og publikationer i TALENT-DK: 
60.000 kr. 
Annonceindtægter: 280.000 kr.  
 
Som sikring af kundetilfredsheden, 
foretages der en årlig tilfredsheds-
analyse – med efterfølgende 
korrigerende tiltag. 
 

Gennem målrettet salgsarbejde søges 
den igangværende recession 
imødegået gennem indgåelse af flere 
mindre aftaler – med vækstpotentialer 
i de kommende år 
 

Kommunikation 
Branding / Image 
 

Det revurderede værdigrundlag bliver 
implementeret i henhold til plan 
 

Gennem løbende vurdering af 
kommunikationsaktiviteter sikre, at 
fondens brandværdier og –budskab 
står tydeligt for Team Copenhagens 
interessenter 



Administrativ kommunikation med 
klubberne 

Evt. konvertering og tilpasning af 
Team Danmarks IT-system til brug for 
støtteansøgninger og evalueringer. -
Estimeret omkostning: 100.000 kr. 
 

Samarbejde og vurderinger pågår i 
samarbejde med Team Danmark 

Website 
- Team Copenhagen 

 
 

- TALENT-DK 
 
 
 
 

- Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi 

 

 
Stabilisere besøgstal til 4.500/md 
 
 
Øget besøgstal til 1.300/md 
 
 
 
 
Øget besøgstal til 650/md  

 
Løbende vedligeholde og udvikle 
www.teamcopenhagen.dk  
 
Løbende vedligeholde og udvikle 
www.TALENT-DK.dk  
 
 
 
For alle tre websites foretages en årlig 
brugerunderøsøgelse (nov. 2012) 
 

CPH sport 
 
 
 

Magasinets økonomi skal stabiliseres, 
så omkostninger max. svarer til 
budget 
 

CPH sport udkommer 4 gange årligt  

Mediesamarbejde 
 

Placeret stof til en værdi af kr. 
750.000  

Offensiv indsats på at få div. medier til 
at bringe stof om den københavnske 
eliteidræt 
 

Netværk 
Indgå i netværk med øvr. 
eliteinstitutioner og elitekommuner i 
Team Danmark regi 
 
 
Evaluering af Københavns Kommunes 
aftale med Team Danmark om at 
være eliteidrætskommune 
 

2 netværk (eliteidrætskoordinatorer 
samt skolenetværk) 
Deltagelse i div. arrangementer –  
4-5/år/ netværk 
 
Videreførsel af samarbejdsaftalen 
efter politisk behandling i KFU 
 
 

Samarbejde med Team Danmark 
omkring realisering af opgaver i 
Eliteidrætskommune-aftalen 
 
 
Team Copenhagen er tovholder på 
kommunens andel 
 
 

http://www.teamcopenhagen.dk/
http://www.talent-dk.dk/


TALENT-DK 
 

Udvide partnerkredsen, så der er 8 
ERH partnere og 8 fra KUNST hhv. 
FORSKNING 
 
Afvikling af 1 seminar, 4-
6inspirationsmøder og 1 partnermøde 
 

Fortsat varetage rollen som 
konceptejer, drivkraft og udvikler af 
TALENT-DK 
 
 

 


