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Mangfoldighed, udfordringer og ambitiøs udvikling 

Arbejdet med eliteidræt i København afspejler naturlig nok den mangfoldighed, som på mange 
områder karakteriserer landets største kommune. De mange mindre idrætsgrene findes med 
ganske få undtagelser i det københavnske idrætsbillede, og gør derfor Team Copenhagens 
samarbejde med eliteidrætsmiljøerne stærkt varieret. 

Men fælles for næsten alle klubber er vanskelighederne med at generere en økonomi, der står mål 
med behov og drømme, der er forbundet med at begå sig på øverste nationale og højt 
internationalt niveau. 

I Team Copenhagen vil vi fortsat kæmpe med fokus på, at de støttede aktiviteter foregår på en 
social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Men kan også se, at kampen om støttemidlerne 
fremad vil blive skærpet. Vi vil i stigende grad være nødt til at prioritere støttemidlerne, som jo ikke 
er ubegrænsede. Vi vil tydeliggøre kravene til modtagerne og samtidig arbejde med at formidle en 
bevidsthed om, at støttemidler er til ambitiøs udvikling – og de må aldrig blive et statisk element i 
klubbernes budgetter, en sovepude for bestyrelserne. 

Akademi i vækst 

Ved skolestarten i august blev der åbnet for nye muligheder i Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi. Udover de oprindelige partnere, Gefion Gymnasium og Niels Brock omfattede 
uddannelsestilbuddet nu også Københavns Tekniske Skole. Og tilbuddet for talenter i fodbold, 
atletik og håndbold var nu også udvidet til brodtennis, kunstskøjteløb og cykelsport (både landevej 
og mountainbike).  

At være ”træningsvært” for de dygtige talenter er en stor og krævende opgave, som i akademiets 
fortsatte ekspansion kræver en kontinuerlig opgradering af både træningsfaciliteter, 
trænerkompetencer og ledelseskapacitet. Men for både nuværende og fremtidige træningsværter 
er deltagelsen også en markant strategisk option, og det tyder lovende, at en række nye 
idrætsgrene er begyndt at ytre ønske om at blive en del af akademiet. 

I juni 2012 glæder vi os til at ønske vores første studenter tillykke. 

København rykker 

Medaljer og mesterskaber er resultater af det lange seje træk, og specielt for holdidrætsgrenene er 
det også forbundet med en ganske stor økonomi. Når man ser bort fra FCK, som stadig er 
dominerende, så har året budt på nogle prisværdige tiltag i København. Stevnsgade Basket ser ud 
til at have fået mod på at kæmpe sig tilbage i den bedste række med sigte på mere end bare at 
rykke op. Og selv om første forsøg ikke gik så godt, vil vi med interesse følge samarbejdet omkring 
Copenhagen Hockey. 

Betydningen af at skabe kvalificerede elitemiljøer har i 2011 vist sig gennem en række spændende 
samarbejder og specialmiljøer. Hovedstadens fire stærkeste judoklubber laver med stor succes 
samtræning for deres bedste kæmpere. Brønshøj og Københavns Bordtennisklub udnytter også 
gevinsten ved at lade deres unge talenter træne med hinanden. I Grøndalscentret er KAF så vilde 



med dans, at de også byder talenter fra andre klubber indenfor til en udviklende svingom.  Endelig 
fastholder KVIK og DSR deres arbejde med det fælles rocenter, som givet lægger grunden til en 
masse medaljer. 

Udover at tilskynde til udviklingen af udviklingsmiljøer i verdensklasse arbejder Team Copenhagen 
også på alle mulige måder på, at talenter får optimale vækstbetingelser. Og dette har i 2011 været 
meget imponerende at følge. To hæderkronede klubber, som har virket lidt satte i nogle år, har i 
2011 for alvor vist, at de gennem deres talentarbejde er på banen igen; KBK´s talenter markerer 
sig i stigende ved diverse mesterskaber og fægtetalenterne fra Trekanten er dominerende 
herhjemme og på vej med gode internationale resultater. På samme måde er NTK´s unge 
kæmpere på vej med forhåbninger om, at vi også kan se dem vise deres evner op i 
seniorrækkerne. Endvidere vil jeg nævne, at pedalatleterne fra både ABC og DMK høster masser 
af store resultater med potentiale for både VM- og OL-deltagelser. 

 Endelig er det uhyre spændende at følge to af SPARTA´s specialmiljøer. Både kuglestødere og 
stangspringere inspirerer hinanden på så højt niveau, at det ikke er umuligt, at der herfra kommer 
to-tre olympiske deltagere i London. 

 

Samtidig har 2011 budt på et spændende skud på stammen af københavnske faciliteter. På 
Refshaleøen har Copenhagen Beachvolley fået chancen for at drive en spændende indendørs 
volleyhal. Og der er allerede gode indikationer på, at det nye elitemiljø kommer til at kaste en 
række dygtige beach-par af sig. 

Efter en del års spekulationer blev det endelig i efteråret besluttet, at København i slutningen af 
2015 kan åbne dørene for en multiarena med en kapacitet på op til 15.000 tilskuere, som 
forhåbentlig får lov til at danne rammen om store kampe med vore landshold i håndbold og 
ishockey. 

 

TALENT-DK 

Fremkomsten af de store talenter er i overvejende grad forbundet med eksistensen af udviklende 
og kvalificerede miljøer. Dem har vi heldigvis en del af i København. Og for både at kunne 
fastholde og udbygge denne tilstand deltog ledere, trænere og aktive i stigende omfang i TALENT-
DK´s forskelligartede aktiviteter.  

Første halvår bød på ”Feedback i talentudvikling” ved professor Morten Zeuthen, Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium samt ”Præstationsangst” med skuespiller Niels Anders Thorn, Statens 
Teaterskole som omdrejningspunkt. Inden seminaret i november kiggede sammen med rektor på 
professionshøjskolen METROPOL, Stefan Hermann på Undervisningsministeriets rapport om 
”Talentudvikling i uddannelsessystemet”. I september præsenterede idrætspsykolog Carsten Hvid 
Larsen, SDU både i teori og praksis indholdet af sin nye bog ”Talentudviklingssamtaler”. – På alle 
fire inspirationsmøder var der en engageret spørgelyst og debat, inden deltagerne tog hjem, 
optændt af nye ideer, perspektiver og udfordringer.   



Fokus fra årets seminar, som blev afviklet den 8. november i Marriott Hotels fremragende rammer, 
var ”Talentudviklerens vigtigste kompetencer”. 160 mennesker havde en udbytterig dag. 

Støttekoncept sætter overliggeren op. 

På Team Copenhagens bestyrelsesmøde i juni blev det besluttet, at sekretariatet til 
decembermødet skulle udarbejde en revideret udgave af støttekonceptet. 

 Sekretariatet gik til opgaven med den målsætning både at gøre konceptet mere entydigt, mere 
ambitiøst og mere objektivt. Dette må dog ikke lede til den fejlopfattelse, at en klub eller projekt, 
såfremt den/det lever op til støttekriterierne i en af de respektive, fremtidige kategorier, så er sikret 
støtte indenfor den angivne beløbsramme. Der vil ved enhver støttebehandling foregå en række 
subjektive vurderinger – blandt andet på grund af, at det også bliver nødvendigt at foretage 
prioriteringer, da støttepuljen ikke er uudtømmelig. 

Økonomi 

Det er med taknemmelighed og glæde, at vi også i 2011 har fået værdifuld støtte af vore stabile 
sponsorer, Deloitte og Sund & Bælt, som begge også bag vores arbejde i 2012. Herudover har vi 
en række meget stabile firmaer, der på forskellig vis gør det muligt for os at levere vore forskellige 
ydelser på et tilfredsstillende niveau. Og vi skal ikke glemme vore mange venner, der stiller op med 
råd og dåd, når vi beder dem om at hjælpe.  - En stor TAK til jer alle. 

Da de seneste budgetforhandlinger på rådhuset var på plads i efteråret, blev vi meget glade og 
stolte i Team Copenhagen. Borgerrepræsentation havde bevilget os øremærkede midler, så vi 
kunne få en dedikeret medarbejder, der fremover skal løfte den store og spændende opgave med 
at udvikle Eliteidrætsakademiet på alle områder. – En gylden mulighed for yderligere at gøre det 
godt at være idrætstalent i København. 

2012 

I den sidste ende af den kommende sommer kæmper en stor række københavnske atleter for guld 
til Danmark i London. Og vi er spændte på hvor mange medaljer og flotte præstationer, vi alle skal 
glæde os over. Samtidig vil vi i samarbejde med de københavnske klubber kæmpe for at skabe 
fremtidens medaljer. Vores nye medarbejder til Akademiet er på plads og godt i gang. Team 
Copenhagen er fra første færd med i arbejdet med etableringen af kommunens næste 
idrætsfolkeskole, som bliver Klostervængets heldagsskole. 

I bestræbelserne på fortsat at forberede atleternes facilitetsmæssige vilkår vil vi fortsætte vort gode 
samarbejde med forvaltningen og de anlægsansvarlige, som i 2011 har vist en positiv vilje til at 
løse problemer. 

Leif Chr. Mikkelsen, marts 2012 

 

 


