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Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på 
de fremkomne ansøgninger 
 

Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb:  80.000 kr. 
 Ansøger:  Arbejdernes Tennis Klub  
 Idrætsgren:  Tennis                                                                  
 Ansøgte beløb:  130.000 kr.  
 

ATK, der er hjemmehørende i København NV, har igennem årene fortrinsvis gjort 
sig bemærket som en god breddeklub med tilbud for personer i alle aldre. Først i 
de senere år er der også skabt en decideret elitekultur i klubben. Væsentligt i den 
forbindelse er det, at klubben i 2005 fik etableret en indendørs tennishal, hvorved 
det nu er blevet nemmere at udvikle klubbens talenter. Klubben har dog ikke 
givet afkald på breddeidrætten, som lever i bedste velgående. Klubben har 
udviklet sig til at være en af landets største klubber, målt på antal medlemmer. 
ATK har siden 2007 samarbejdet med Team Copenhagen. Klubben har 
gennemført Team Copenhagens klubuddannelse og har efterfølgende 
implementeret en ny struktur for elitearbejdet. Det vurderes i den forbindelse, at 
klubbens organisatoriske og ledelsesmæssige niveau er blevet højnet 
betragteligt, ligesom der er igangsat et generationsskifte på lederplan. Klubbens 
ledelse og organisation synes at være gearet til en fortsat udvikling af det flotte 
talentarbejde, klubben har udført de seneste år. Dette er også blevet anerkendt 
af Dansk Tennis Union, der i 2010 tildelte ATK prisen som ”Årets Tennisklub i 
Danmark 2010”.  
Klubbens elitesatsning har i løbet af de senere år skabt flotte resultater. Især har 
de tre brødre Ali, Mohamed og Abas Shabib gjort sig stærkt bemærket. Ali er pt. 
bosat i USA, hvor han spiller på college-hold i Cleveland. 19-årige Mohamed har 
det seneste år spillet tennis på fuld tid, og har vundet sine første ATP-point, som 
er afgørende for indplacering på de professionelle herrespilleres 
verdensrangliste. Abas, som er den yngste af brødrene, går pt. på Niels Brock og 
er i god udvikling uddannelsesmæssigt såvel som sportsligt.  
Klubben vurderes til at have et stort udviklingspotentiale, hvilket bl.a. bygger på 
gode faciliteter, gode trænere samt ønsket om fortsat at udvikle klubben på det 
organisatoriske og ledelsesmæssige område. Klubben arbejder meget 
kvalificeret og har bl.a. formået at udvikle talenter med anden etnisk baggrund 
end dansk. 
ATK’s elitegruppe er relativ lille, og består således stort set udelukkende af de tre 
Shabib-brødre. Det gør elitearbejdet sårbart overfor fraflytning o.a., hvorfor 
klubben opfordres til at forsøge at øge antallet af elitespillere.  
Klubben ønsker at fortsætte den gode udvikling, så den kan blive en 
dominerende faktor indenfor dansk tennis. Dette skal ske via samordning af 
initiativer på felterne:  
a) talentudvikling,  
b)seniorelite,  
c) træner- og lederudvikling samt  
d) etablering af et kraftcenter.  
 
Sportslige målsætninger for støtteperioden: 
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• En finalist og yderligere en semifinaleplads ved DM-senior 
• En semifinaleplads ved junior-DM 
• 2 spillere indgår i Davis Cup - truppen 

 
Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn             Indstillet beløb:  80.000 kr. 
Ansøger:  Stevnsgade Basket   
Idrætsgren:  Basketball                                                       
Ansøgte beløb:  100.000 kr. 
 

Stevnsgade Basket var tidligere en af de toneangivende klubber i landets bedste 
rækker for både mænd og kvinder. Men i de seneste år har klubben haft svært 
ved leve op til tidligere tiders resultater. Især har klubben ikke haft en tilstrækkelig 
god økonomi, som er nødvendig for at kunne have hold i den absolutte nationale 
seniorelite. Endvidere stilles der krav om visse facilitetsmæssige standarder, som 
Stevnsgade ikke har kunnet opfylde i Nørrebrohallen, hvor klubben har 
hjemmebane. Som resultat har klubbens bedste herre- og damehold været at 
finde i landets næstbedste række, hvilket også er tilfældet i den forgangne 
sæson. 
Team Copenhagen har et stort ønske om at løfte de sportslige resultater for de 
traditionelle holdidrætsgrene, herunder basketball. Der blev derfor indgået dialog 
med Stevnsgade om i første omgang at gennemføre Team Copenhagens 
klubuddannelse med henblik på at få opgraderet klubbens talentarbejde. Som en 
naturlig konsekvens af dette arbejde ansøgte Stevnsgade i 2010 Team 
Copenhagen om midler til et projekt, hvis formål var at løfte klubbens 
talentarbejde op på et så højt niveau, at den dels kunne udvikle spillere til 
ungdomslandsholdene, dels kunne skabe en kontinuerlig tilgang af spillere til 
klubbens bedste dame- og herrehold. Team Copenhagen valgte at bevilge midler 
til klubben, hvilket også blev tilfældet i 2011.  
Målgruppen for projekterne har været talenter i aldersgruppen 12 til 20 år. De 
bedste spillere i denne aldersgruppe skulle tilbydes træning på højeste niveau, 
og målsætningen, var udover at få så mange ungdomshold placeret i toppen af 
de respektive ungdomsrækker som muligt, at få spillere udtaget til diverse 
landsholdssamlinger og landshold. Selv om ikke alle målsætninger er opfyldt, så 
er der klar fremgang at spore for klubbens ungdomshold. Især drengeholdene 
har klaret sig godt, og har hold i landets bedste række, ligesom det er blevet til 
flere landsholdsudtagelser.  
Stevnsgade ønsker at fortsætte den proces, klubben har igangsat. Målet er at 
blive en af landets bedste klubber til talentudvikling. Endvidere har klubben 
opstillet en målsætning om, at klubbens herrehold indenfor en femårig periode 
skal placere sig i top 5 i Danmark og top 4 for kvinder. Dette skal ske ved 
kontinuerligt at arbejde med at kompetenceudvikle ledere og trænere, at udvikle 
trænings- og konkurrencefaciliteterne i Nørrebrohallen, samt at sikre en 
bæredygtig økonomi. 
Det er sekretariatet vurdering, at Stevnsgade har et stort potentiale, men at der 
også stadigvæk findes udfordringer for klubben, som skal løses før potentialet 
kan forløses fuldt ud. Klubben skal således udvikle deres konkurrencefaciliteter 
og økonomiske formåen. Dog vurderes det, at den proces klubben har igangsat 
har så gode perspektiver og er støttet af så god ledelse, at det er sandsynligt, at 
klubbens positive udvikling kan fortsætte. 
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Sportslige målsætninger for støtteperioden: 

• 3 ungdomshold i top-4 i Danmark 
• 10 spillere udtaget til landsholdssamlinger 

 
Indstillingsnr: 3 Indstilling: Tilsagn           Indstillet beløb:  120.000 kr. 
Ansøger:  B.93 & Skjold  
Idrætsgren:  Fodbold                                                            
Ansøgte beløb:  120.000 kr. 
 
 

Team Copenhagens sekretariat har længe ønsket at støtte op omkring 
udviklingen af gode talentudviklingsmiljøer indenfor pigefodbold. Det skyldes, at 
der ifølge Dansk Boldspils Union (DBU) og Københavns Boldspils Union (KBU) 
er et stort uforløst potentiale indenfor pige- og kvindefodbold i København. Der 
findes således rigtig mange pigespillere, men ingen af de københavnske klubber 
er på et højt niveau, når det angår talentudvikling. De bedste piger har derfor 
hidtil måtte flytte til klubber som Brøndby IF og Skovlunde for at videreudvikle 
deres talent. 
Målsætningen for sekretariatet er, at en af de københavnske klubber skal 
licensgodkendes af DBU, hvilket bl.a. giver automatisk plads i landets bedste U-
18-række samt økonomisk tilskud til talentudvikling. 
På den baggrund opfordrede sekretariatet til, at B.93, FC Damsø og Fremad 
Valby hver fremsendte en ansøgning til Team Copenhagen med henblik på 
eventuel støtte. 
Det var oprindeligt sekretariatets vurdering at udvælge det af de tre projekter, 
som havde størst potentiale, og som var tættest på at opfylde DBU’s kriterier for 
at opnå licensstatus. For alle tre klubber gjaldt det imidlertid, at de på daværende 
tidspunkt var relativt langt fra det niveau, som skal til for at opnå DBU’s 
licensstatus. Sekretariatet indstillede derfor til Team Copenhagens bestyrelse, at 
støtte alle tre projekter med hver 40.000 kr. I forlængelse af støtteperioden skulle 
det så besluttes, hvilket af de projekter, der fremover skulle støttes. 
Projektperioden er nu afsluttet for de tre klubber, og sekretariatet har modtaget 
evalueringsrapporter fra alle projekterne. Kun B.93/HIK og FC Damsø har valgt 
at fremsende en ansøgning til nuværende støtterunde. Fremad Valby har ikke 
ønsket at fremsende en ansøgning på ny.  
B.93/HIK-projektet er kommet godt i gang. Faktisk er kredsen af klubber, som er 
involveret i projektet udvidet til at også at omfatte Boldklubben Skjold. Skjold har i 
de senere år generelt været den bedst placerede københavnske klub i 
seniorrækkerne for kvinder. Grundet Boldklubben Skjolds økonomiske problemer 
har opbakningen til kvinderne ikke været på samme niveau som tidligere. 
Klubben har bl.a. derfor været interesseret i at indgå samarbejde med B.93/HIK 
om talent- og seniorudviklingen i København. B.93 og HIK tog godt imod Skjolds 
tilbud om samarbejde, og et formelt samarbejde klubberne imellem er nu indgået 
og godkendt af klubbernes generalforsamlinger. Det betyder, at klubberne efter 
sommerferien stiller op under samme navn. Det skal i den forbindelse bemærkes, 
at Skjolds seniorhold ligger til oprykning til landets bedste række. 
Samarbejdet med Skjold vurderes til at være et meget positivt tegn. Og 
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sammenholdt med det gode og engagerede arbejde, der gøres fra trænere og 
ledere i klubberne, samt at klubbernes U-13, U-15 og U-18-hold viser fremgang, 
er der grund til at tro, at projektet kan opnå DBU’s talentlicens i 2013. Det 
vurderes imidlertid også, at målet om at få talentlicensen skal opstilles som et 
krav overfor klubberne, såfremt støtte fra Team Copenhagen skal fastholdes på 
samme niveau. 
Gentofte Kommune har udtrykt ønske om fortsat at støtte projektet økonomisk i 
støtteperioden. Den endelige beslutning tages dog efter nærværende 
bestyrelsesmøde. 
 
Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• B.93/HIK/Skjold tildeles DBU’s talentlicens 
 
 
Indstillingsnr: 4  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 70.000 kr. 
Ansøger:  Cph Beachvolley 
Idrætsgren:  Beachvolley  
Ansøgte beløb:  70.000 Kr. 
 

 
Beachvolley i København har fået et stort skub fremad med etableringen af 
Copenhagen Beachvolley og senere med indvielsen af deres nye indendørs 
beachvolleyhal. Dermed er klubben godt klædt på facilitetsmæssigt i form af 
gode uden- og indendørsfaciliteter. Dette har da også fået en stor betydning for 
klubbens sportslige resultater; klubben er pt. blandt landets bedste. Kun Odense 
har et tilsvarende miljø. 
 
Udover etableringen af faciliteter har klubbens bestyrelse haft fokus på udvikling 
af klubbens generelle ledelse og organisation. Selv om klubbens medlemstal er 
vokset meget siden etableringen, er klubben sårbar, idet det er relativt få 
mennesker, der løfter klubbens store opgaver. Disse opgaver er ikke blevet 
mindre af, at det er klubben selv, som skal drive den nye indendørs facilitet. I et 
forsøg på at støtte klubben i deres organisatoriske og ledelsesmæssige udvikling 
har klubben gennemført Team Copenhagens klubuddannelse. Det er 
sekretariatets vurdering, at klubben også på dette område er inde i en god 
udvikling, og sekretariatet vil så vidt muligt støtte klubben i dette arbejde. Fokus 
på etableringen af klubben, samt driften af hallen har dog også haft den negative 
betydning, at klubbens eliteafdeling endnu ikke kører på det niveau, klubben 
stræber efter. Ikke desto mindre har klubben i løbet af de sidste år skabt nogle 
gode resultater. På kvindesiden vandt klubben såvel guld som sølv i senior-DM, 
mens det på herresiden blev til sølv og bronze. Særligt imponerende var de 
resultater, Oliver og Sebastian Kaszas præsterede. Udover, at det unge par 
vandt sølv ved senior-DM, har de gjort det godt på den internationale scene. Det 
blev bl.a. til en 9. plads ved U21-VM, samt en række gode resultater på 
seniorernes World Tour, som de for første gang har deltaget i. Kaszas-brødrene 
er primært med på World Touren for at lære og suge erfaring til sig, så de på sigt 
kan gøre sig gældende på højeste niveau. Parret arbejder meget målrettet på at 
kvalificere sig til OL i 2016.   
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Klubben arbejder i øjeblikket hårdt med at udvikle en samlet udviklingsstrategi, 
som skal forstærke træningsmiljøet, og forbedre de generelle rammer for 
klubbens elitespillere. I den forbindelse ansøger klubben om støtte til at ansætte 
en sportschef, hvis hovedopgave bliver at få skabt mere struktur på talent- og 
elitearbejdet. Der ansøges endvidere om midler til bl.a. trænerløn og 
rejseomkostninger i forbindelse med konkurrencedeltagelse og træningslejre. 
 
Sportslige målsætninger: 
 

• 2 DM-guld for seniorer og yderligere 3-4 medaljer ved DM 
• Oliver og Sebastian Kaszas skal forbedre deres placering på 

verdensranglisten  
 

 
Indstillingsnr: 5 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb:      150.000 kr. 
Ansøger:  Ajax København 
Idrætsgren:  Håndbold  
Ansøgte beløb:  150.000 kr. 
  

Ajax København har igennem de seneste mange år været kendt for deres 
dygtige talentarbejde. Klubben fra Vesterbro har således udviklet en lang række 
spillere til den bedste liga for både mænd og kvinder. Både på det danske 
ungdoms- og seniorlandshold kan man finde nuværende og tidligere Ajax-
spillere. 
Klubbens talentarbejde har også været en kraftigt medvirkende årsag til, at 
klubben i perioder har haft deres bedste herrehold placeret i landets bedste 
række. Dette til trods for, at klubben ikke har økonomi og faciliteter, som andre 
klubber i Danmark. Desværre har klubben måtte sande, at økonomi og 
spillermateriale ikke længere er godt nok til en plads i landets bedste række, 
hvorfor klubbens bedste herre- og damehold nu frister en tilværelse i landets 
næstbedste række.   
Selv om klubbens bedste seniorelite pt. ikke rangerer blandt landets bedste, 
leverer klubben stadig et fortræffeligt talentarbejde. I den forgangne sæson var 3 
ud af klubbens 4 U-16 og U-18 hold kvalificeret til landets bedste række. Det 
vidner om stor kvalitet i den daglige træning og rangerer klubben som en af 
landets allerbedste talentudviklingsklubber. 
Klubben er ligeledes med i samarbejdet omkring Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi. Her må det dog erkendes, at det er en af de idrætsgrene på 
akademiet, som ikke fungerer optimalt. Ikke desto mindre er et rekordstort antal 
håndboldspillere blevet optaget på akademiet med start efter sommerferien. 
Team Copenhagen har valgt at gå tæt ind i driften af det sportslige tilbud til 
håndboldspillerne og har i den forbindelse valgt at involvere Københavns 
Idrætsefterskole (KIES) i arbejdet. Dette for at sikre stor kvalitet i 
morgentræningen til akademieleverne.  
Klubben har erkendt, at ikke alt er lykkedes i forhold til akademiet, og de søger 
derfor midler til ansættelse af en ny talentchef, som bl.a. vil få til opgave at få 
akademiet til at fungere optimalt. Talentchefens opgave er derudover at sikre en 
integreret udvikling af klubbens talentarbejde. Fokus er ikke alene 
ungdomsholdenes udvikling, men i lige så høj grad den personlige udvikling af de 
enkelte talenter. Det er desuden talentchefens opgave at sørge for en 
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kontinuerlig udvikling af klubbens ungdomstrænere.  
 
Sportslige målsætninger i støtteperioden: 
 

• Top 8 i Danmark for alle fire ungdomshold i U-16 og U-18-rækkerne 
 
 
 
 
 

Indstillingsnr: 6 Indstilling: Tilsagn             Indstillet beløb:      100.000 kr. 
Ansøger:  Skøjteklub København  
Idrætsgren:  Kunstskøjteløb                                                 
Ansøgte beløb:        125.000 kr. 
 
 

Skøjteklub København har i de senere år udviklet sig til landets stærkeste klub 
indenfor kunstskøjteløb. Det, til trods for, at klubben har levet en omtumlet 
tilværelse facilitetsmæssigt. Klubben var tidligere hjemmehørende i Østerbro 
Skøjtehal. I forbindelse med renovering af området i og omkring Østerbro 
Stadion, solgte Københavns Kommune den grund, hvorpå Østerbro Skøjtehal lå. 
Som en konsekvens heraf er den gamle skøjtehal revet ned og en ny midlertidig 
blev opført i Ryparken. Denne blev efterfølgende flyttet til Gasværks-grunden på 
Østerbro. Som led i en større plan er det besluttet, at den midlertidige hal flyttes 
til en anden location på Østerbro, hvorefter den senere ombygges til en 
permanent skøjtehal. Samtidig opføres der en ny skøjtehal i Ørestad. Samlet set 
vil de fysiske rammer for kunstskøjteløb på den måde blive forbedret markant. 
 
Klubben har som nævnt oplevet en flot udvikling de seneste år. Klubbens 
bestyrelse gennemgik i 2007-2008 Team Copenhagens klubuddannelse og har i 
årene herefter på talent- såvel som på elitesiden skabt store resultater. For tredje 
år i træk blev klubben Danmarks mest vindende skøjteklub ved de danske 
mesterskaber. 
En stor del af succesen skyldes en god ledelse samt ansættelse af cheftræner 
Kalle Strid. Kalle Strid har blandt andet igangsat en række initiativer for klubbens 
trænere, hvilket har resulteret i, at der nu arbejdes langt mere målrettet i 
talentudviklingen. Det samlede trænerteam har desuden udviklet en 
træningsmodel, som har resulteret i, at langt flere talenter når et elitært 
konkurrencemiljø.  
Udover at være den mest vindende klub er flere af klubbens skøjteløbere 
begyndt at gøre sig gældende på internationalt niveau. Justus Strid har således 
deltaget i såvel EM som VM i 2012. Han fik sølv ved de Nordiske Mesterskaber, 
ligesom han er Dansk Mester. På lidt længere sigt er det målet at kvalificere sig til 
vinter-OL i 2014. Udover Justus, har klubben en stor talenttrup på i alt 12 løbere, 
der alle gør sig gældende i toppen af de danske ungdomsrækker.  
Da kravene til at nå den internationale elite er meget høje, er klubben meget 
opmærksomme på at forbedre forholdene for klubbens talenter. Det har blandt 
andet medført, at klubben har ansat flere trænere, samt at klubben indgår i Team 
Copenhagens Eliteidrætsakademi, hvor 2 skøjteløbere indtil videre er elever. 
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Efter sommerferien starter endnu en løber på akademiet. De har dermed 
mulighed for at øge træningsmængden, hvilket er nødvendigt i bestræbelserne 
på at opnå succes i denne meget træningsintensive idrætsgren. 
 
Sportslige målsætninger i støtteperioden: 
 

• To guld til senior DM 
• En sølv til senior NM 
• 2 deltagere til senior EM/VM 
• 3 guld til ungdoms DM 
• 7 løbere deltager i specialforbundets kraftcenter   

 
Indstillingsnr: 7 Indstilling: Tilsagn             Indstillet beløb:            150.000 kr. 
Ansøger:  Nørrebro Taekwondo Klub    
Idrætsgren:  Taekwondo                           
Ansøgte beløb:                          150.000 kr. 
            

 
Nørrebro Taekwondo Klub har i mange år været anerkendt for sit store og 
velorganiserede breddearbejde. Klubben har desuden formået at skabe et 
værested for mange af Nørrebros unge beboere. I 2000 blev klubbens lokaler 
kraftigt renoveret, så de i dag fremstår som yderst tidssvarende. I årene herefter 
har klubben gradvist satset mere på elitearbejdet, hvilket bl.a. har resulteret i, at 
klubben nu syv år i træk er blevet den mest vindende klub ved de Danske 
Mesterskaber. 
På det organisatoriske område har klubben også udviklet sig markant gennem 
årene, og er blevet en organisation med fuldtidsansat personale og en række 
deltidsansatte trænere. 
Klubben har på det seneste arbejdet målrettet efter at udvikle klubbens 
talentudviklingsmiljø med udgangspunkt i de undersøgelser og resultater 
Christoffer Henriksen er kommet frem til via sit Phd.-projekt 
”Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse”. For selv om klubben har skabt mange 
danske ungdoms- og seniormestre, har klubben haft vanskeligt ved at fastholde 
og forløse de mange talenter, den har fostret gennem årene. Der er på 
nuværende tidspunkt igangsat initiativer, som skal forsøge at ændre denne 
udvikling, ligesom indeværende ansøgning om midler skal bruges til at støtte 
denne proces. 
Udover talentudviklingen har det gode elitemiljø i Nørrebro Taekwondo fået den 
betydning, at en lang række af landets bedste kæmpere søger mod klubben. 
Derfor har det også været naturligt for klubben, at den har valgt at stille faciliteter 
til rådighed for Dansk Taekwondo Forbund, således at klubben er blevet det 
samlende mødested for forbundets eliteaktiviteter i Øst-danmark.    
Ved siden af den sportslige udvikling har klubben fulgt og afsluttet Team 
Copenhagens kursus i organisation og ledelse. Klubben har udvist stort 
engagement, og rammerne for elitearbejdet er blevet kraftigt forbedret.  
Klubben søger i forbindelse med nærværende projekt, som er en videreførelse af 
klubbens talentprojekt, støtte til bl.a. trænerløn, rejseomkostninger i forbindelse 
med stævner og specialudstyr. Gruppen af kæmpere, der nyder godt af projektet 
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er i alderen 13 til 21 år.  
 
Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• Fastholde klubbens position, som Danmarks bedste Taekwondo-klub målt 
på medaljer ved ungdoms- og senior DM 

• 3 guldmedaljer ved senior-DM 
• 8 guldmedaljer ved ungdoms-DM 
• 1 medalje ved U-21 EM 
• 1 guld ved junior-EM 
• 1 guld ved børne-VM 

 
 

Indstillingsnr: 8 Indstilling: Afslag            
Ansøger:  FC Damsø  
Idrætsgren:  Fodbold                                                            
Ansøgte beløb:  160.000 kr. 
  
 

Team Copenhagens sekretariat har længe ønsket at støtte op omkring 
udviklingen af gode talentudviklingsmiljøer indenfor pigefodbold. Det skyldes, at 
der ifølge Dansk Boldspils Union (DBU) og Københavns Boldspils Union (KBU) 
er et stort uforløst potentiale indenfor pige- og kvindefodbold i København. Der 
findes således rigtig mange pigespillere, men ingen af de københavnske klubber 
er på et højt niveau, når det angår talentudvikling. De bedste piger har derfor 
hidtil måtte flytte til klubber som Brøndby IF og Skovlunde for at videreudvikle 
deres talent. 
Målsætningen for sekretariatet er, at en af de københavnske klubber skal 
licensgodkendes af DBU, hvilket bl.a. giver automatisk plads i landets bedste U-
18 række samt økonomisk tilskud til talentudvikling. 
På den baggrund opfordrede sekretariatet, at B.93, FC Damsø og Fremad Valby 
hver fremsendte en ansøgning til Team Copenhagen med henblik på eventuel 
støtte. 
Det var oprindeligt sekretariatets vurdering at udvælge det af de tre projekter, der 
havde størst potentiale, og som var tættest på at opfylde DBU’s kriterier for at 
opnå licensstatus. For alle tre klubber gjaldt det imidlertid, at de på daværende 
tidspunkt var relativt langt fra det niveau, som skal til for at opnå DBU’s 
licensstatus. Sekretariatet indstillede derfor til Team Copenhagens bestyrelse, at 
støtte alle tre projekter med hver 40.000 kr. I forlængelse af støtteperioden skulle 
det så besluttes, hvilket, af projekterne, der fremover skulle støttes. 
Projektperioden er nu afsluttet for de tre klubber, og sekretariatet har modtaget 
evalueringsrapporter fra alle projekterne. Kun FC Damsø og B.93/HIK har dog 
valgt at fremsende en ansøgning til nuværende støtterunde.  
FC Damsø er velfungerende fodboldklub, som bl.a. adskiller sig fra B.93/HIK ved 
kun at være en klub for piger og kvinder. Den har i de senere år udviklet sig 
positivt, kulminerende med, at klubbens senior-damehold i forrige sæson var at 
finde i landets bedste række. Desværre syntes den sportslige udvikling at være 
sat i stå. Klubbens bedste seniorhold rykkede ned i næstbedste række, hvor 
klubben har spillet i indeværende sæson. Her lykkedes det ikke klubben at spille 
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sig til oprykning. Klubbens ungdomshold har desværre også kun klaret sig på det 
jævne.  
Grundlæggende synes klubben at have et mindre potentiale end konkurrenterne 
fra B93/Skjold/HIK, og det vurderes til at være urealistisk, at klubbens 
målsætning om at få tildelt DBU’s talentlicens i løbet af det kommende år kan 
opfyldes i løbet af støtteperioden. Derfor indstiller sekretariatet til, at der gives 
afslag på klubbens ansøgning om støtte. 
    
 

Indstillingsnr: 9  Indstilling:  Afslag           Indstillet beløb             0 kr. 
Ansøger:  Copenhagen SFC 
Idrætsgren:  Floorball  
Ansøgte beløb:     50.000 kr. 
  

 
Floorball har i de seneste ti år udviklet sig ganske betragteligt i positiv retning, 
hvad angår det samlede medlemstal i Danmark. Mange nye klubber og udøvere 
er således kommet til, hvilket også har medført et løft på det sportslige område. 
De seneste år har medlemstallet dog generelt været stagnerende, og 
idrætsgrenen hører med sine ca. 5.500 medlemmer stadig til blandt de mindre 
holdidrætter. 
Team Copenhagen har igennem årene støttet den københavnske floorball. 
Særligt Hafnia Floorball, som er en af landets stærkeste blandt seniorerne, har 
modtaget støtte. Sekretariatet har igennem årene opfordret Hafnia til at satse 
mere målrettet på talentudvikling. Hafnia har dog ikke haft viljen og ressourcerne 
til denne opgave. 
Copenhagen SFC, som er en relativ ung floorballklub, har valgt at udvikle deres 
klub markant anderledes. Klubben har i første omgang ikke valgt at bruge 
særlige ressourcer på seniorsiden, men har i stedet koncentreret sig om at 
opbygge en stor og velfungerende børne- og ungdomsafdeling.  
Klubben har haft stor succes med børne- og ungearbejdet, og medlemstallet er 
nu oppe på 380 medlemmer, hvoraf 342 er under 21 år. Klubben har således et 
eller flere hold i alle ungdomsrækkerne, hvilket er unikt indenfor floorball. 
Klubben er da også landets største ungdomsklub.  
Klubben har sideløbende med den generelle klubudvikling arbejdet meget seriøst 
med talentudviklingen. Klubben har sørget for en kontinuerlig udvikling af 
trænerne, så de unge talenter kan modtage så god træning som muligt. De 
bedste af klubbens talenter har op til fire træningspas om ugen, hvilket må 
betegnes som et særsyn indenfor floorball. 
Endnu mangler klubben at slå igennem på seniorniveau, men kan den fortsætte 
den udvikling, den hidtil har været igennem, er der ingen tvivl om, at den også 
her vil gøre sig gældende. 
Til trods for at klubben er inde i en særdeles positiv udvikling, indstilles projektet 
til afslag. Begrundelsen hertil skal ses i relation til, at det sportslige niveau stadig 
er relativt lavt i forhold til de projekter, Team Copenhagen ellers støtter. 
Endvidere har sekretariatet opfordret klubben til at gennemføre Team 
Copenhagens organisations- og ledelseskursus, hvilket er påtrængt, idet klubben 
er meget afhængig af ganske få personer. 
Sekretariatet vil fortsat opfordre klubben til at gennemføre klubuddannelsen. 


