
3. HANDLINGSPLAN 2012 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 
 
 

- Etablering af netværk for ledere 
hhv. trænere 

 

 
Individuelt tilpassede forløb for 2-3 
nye klubber 
 
Generel opfølgning af klubberne – 
herunder løbende 
mønsterklubanalyser 
 
1 kursus for nye bestyrelses-
medlemmer – ca. 25 deltagere 
 
 
 
Min. 12 ledere på seminaret 
Min. 8 trænere på hvert af 
inspirationsmøderne 
 
Tværfaglig viden- og 
erfaringsudveksling – med henblik på 
samarbejde 
 

 
Team Copenhagen er projektleder på 
alle aktiviteter 

Implementering af revideret 
støttekoncept 
 

Tydeliggøre betingelserne for støtte til 
klubber 
 
Optimering af tiden til sagsbehandling 
 

 

Konsulentbistand 
- Problemløsning 

 
 

Team Copenhagen ønsker af 
klubberne at blive oplevet som den 
naturlige instans at søge hjælp hos 
ved løsning af problemstillinger, der 

 
Team Copenhagen yder i relevante 
sammenhænge konsulentbistand til 
klubberne til løsning af konkrete 



 
 
 
 
 

- Projektudvikling 
 
 
 
 
 
 
 

- Mediation 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Facilitetsudvikling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

har med klubbernes elitearbejde at 
gøre, og som ligger uden for 
klubbernes egne muligheder for at 
løse (imageundersøgelse) 
 
Team Copenhagen ønsker af 
klubberne at blive oplevet som den 
naturlige instans at søge hjælp hos 
ved udvikling af nye eliteprojekter, og 
som ligger uden for klubbernes egne 
muligheder for at håndtere 
(imageundersøgelse) 
 
Team Copenhagen ønsker af 
klubberne at blive oplevet som den 
naturlige instans at søge hjælp hos 
ved løsning af konflikter, der har med 
klubbernes elitearbejde at gøre, og 
som ligger uden for klubbernes egne 
muligheder for at løse 
(imageundersøgelse) 
 
Team Copenhagen ønsker af 
klubberne at blive oplevet som den 
naturlige instans at søge hjælp hos 
ved løsning af facilitetsmæssige 
problemstillinger, der har med 
klubbernes elitearbejde at gøre, og 
som ligger uden for klubbernes egne 
muligheder for at løse 
(imageundersøgelse) 
 
2012: Målet er medvirken ved min.1 
projekt, der som resultat giver bedre 
vilkår for eliten 

problemstillinger 
 
 
 
 
Team Copenhagen yder i relevante 
sammenhænge kvalificeret 
konsulentbistand i forhold til udvikling 
af eliteprojekter i klubberne 
 
 
 
 
Til afhjælpning af interne konflikter, 
som klubberne har opgivet at løse, 
tilbyder Team Copenhagen i 
begrænset omfang at stille 
mediations-ressourcer til rådighed 
 
 
 
 
Team Copenhagen yder 
konsulentbistand i forbindelse med 
løsning af facilitetsspørgsmål i 
forbindelse med klubbernes 
elitearbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Kommunikation 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
Team Copenhagen yder 
konsulentbistand i forbindelse med 
eliteklubbers kommunikationsarbejde 
– både ved udviklingsopgaver og 
enkeltstående events 
 
 

Støttetildelinger 
 
 
 

 
3 støtterunder – samlet uddeling: 
min. 3.000.000 kr. 

 

Optimering af de aktives rammer 
Udbygning af Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi 
 
 

Feb. 2012: Implementering af ny 
medarbejder med ansvar for drift og 
styring af Akademiet 
 
Samarbejde med Falkonergårdens 
Gymnasium 
 
Akademiet udvides med elever fra 
mindst 2 nye idrætsgrene 
 
Estimat: 45 nye lever på akademiet 
 

Team Copenhagen er projektejer og – 
leder 
 
 
I samarbejde med Team danmark 

Udbygning af job-/uddannelsesaftaler 
med virksomheder 
 

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

 

Etablering af pulje til 
videreuddannelse af elitetrænere 
 

6-10 trænere på specielle 
uddannelsestilbud 

Midler til støtte kan søges ad hoc 



Fokus på klubbernes implementering 
af sportschefer i organisationen 

Indhold og behov søges afdækket 
med sigte på etablering 
udviklingstilbud 

I samarbejde med interesserede 
(gerne Team Danmark) 

Kurser – egne og øvrige i samarbejde 
med: 

- Team Danmark og DIF 
 
 
 

- TALENT-DK 
 
 
 

- Team Copenhagen Eliteakademi 
 

 
 
2 ernæringskurser 
1 kursus i skadesforebyggelse 
 
 
1 seminar – min. 10 trænere deltager 
4-6 inspirationsmøder – min. 8 
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 faciliteter alle 
kurserne 
 
 
Team Copenhagen er projektejer og 
facilitator 
 
 
Team Copenhagen faciliteter alle 
kurserne 
 

Etablering af eliteidræts-kollegie  Indgå dialog med Københavns 
Kommune om etablering 
 

Team Copenhagen initiativtager og 
projektleder 

Etablering af idrætsfolkeskole på 
Østerbro 

Støtte udvikling og etablering af 
eliteidrætslinie (7.-10. klasse) 
 

Ordning gældende for 7.-9. klassetrin 

Events – struktur og udvikling 
Udvikling og afholdelse af CAG 2010 
 
 

Team Copenhagen afvikler 
forarrangement og anvender stævnet 
som led i sponsorpleje 

Team Copenhagen har meget 
begrænset projektansvar 

Fortsættelse af Skole OL på Østerbro 
Stadion 

Team Copenhagen bidrager med 
bistand til en fortsættelse af Skole OL 
 

SPARTA og Bellahøj Skole er 
arrangører 



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: kr. 650.000 
TALENT-DK: kr. 170.000 
Årskort og abonnementer: kr. 10.000 
Annonceindtægter: kr. 240.000  

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

Kommerciel udvikling 
Etablering af flerårige sponsoraftaler Målsætningen er en kvalificeret 

sammenhæng mellem Team 
Copenhagen, sponsorer og alle 
potentielle samarbejdspartnere.  
 
Der stræbes efter at opbygge et solidt 
økonomisk fundament af sponsorer til 
Team Copenhagen år 2011-13 
 
 
 
 

Team Copenhagen forestår selv er 
udarbejdelse af den kommercielle 
strategi, sponsorkoncepter og –pakker 
samt udførelsen af sponsor formid-
lingen og aftalerne  

Flerstrenget salgsarbejde Der skal hele tiden være 
igangværende kontakter for 
kategorierne: 

- storsponsorer 
- erhvervsklub 
- barteraftaler 
- partneraftaler til TALENT-DK 
- abonnementer på CPH sport 

Det vil blive sat fokus på at formidle 
sponsoraftaler for støttede klubber 



Kundetilfredshed 
 

Team Copenhagens kunder skal som 
minimum modtage, hvad der er aftalt 
i kontrakten – Enhver utilfredshed skal 
straks søges rettet op. 
 
 

Der foretages en årlig, systematisk 
kundetilfredshedsanalyse (december) 

Kommunikation 
Branding / Image 
 

2Q: Intern evaluering af gældende 
værdigrundlag med henblik på 
relevant justering. 
 
Der udarbejdes handlingsplan for 
implementering af justeret 
værdigrundlag 
 

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

Website 
- Team Copenhagen 

 
 

- TALENT-DK 
 
 
 
 

- Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi 

 

 
Øget gns. besøgstal til 7.200/md 
 
 
Øget gns. besøgstal til 1.200/md 
 
 
 
 
Øget gns. besøgstal til 600/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 
 

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


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 
 
TALENT-DK 
 

Deltagelse i div. arrangementer –  
4-5/år 
 
 
Videreførsel af samarbejdsaftalen 
efter politisk behandling i KFU 
 
 
Udvide partnerkredsen, så der er 8 
ERH partnere og 8 fra KUNST hhv. 
FORSKNING 
 
Afvikling af 1 seminar, 4-
6inspirationsmøder og 2 partnermøder 
 

Samarbejde med Team Danmark 
omkring realisering af opgaver i 
Eliteidrætskommune-aftalen 
 
Team Copenhagen er tovholder på 
kommunens andel 
 
 
Fortsat varetage rollen som 
konceptejer, drivkraft og udvikler af 
TALENT-DK 
 
 

Samarbejde med DIF 
 

Afholdelse af årligt statusmøde med 
DIFs administrative ledelse 
 

Fortsat styrkelse af samarbejdet med 
DIF 

Samarbejde med tilgrænsende kommuner 
Afdækning af potentiale mht. 
interesse hos tilgrænsende kommuner 

Afvente resultatet af: 
- KFFs udspil til nabokommu-

nerne på baggrund af Hoved-
stadskonferencen (nov. 2011) 

 
I samarbejde med KFF løbende søge 
at optimere forholdene for klubber i 
Kbh. Kommune 
 

Opfølgning på vedtagelse i bestyrelsen 
marts 2008  

 


