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Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de 
fremkomne ansøgninger 
 

Indstillingsnr: 1  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 175.000 
kr. 
Ansøger: B.93 
Idrætsgren: Fodbold  
Projekttitel:        Støtte til talent- og akademiprojekt 
Ansøgte beløb: 175.000 kr. 

 

B.93’s fodboldafdeling er med god grund berømt for sine evner til at producere 
fodboldspillere i landsholdsklasse. Spillere som Daniel Jensen, Per Krøldrup, 
Niklas Jensen, Matias Zanka Jørgensen og senest Bashkim Kadrii er blot nogle 
af de mange landsholdsspillere, som har været forbi klubben på Østerbro.  

Klubben har traditionelt set haft et tæt samarbejde med Dansk Boldspil Union 
(DBU) Ikke alene har klubben været leverandør af mange landsholdsspillere til 
de forskellige danske ungdomslandshold, de har også været tæt involveret i 
unionens talentarbejde. B93 har således haft status af ITU-klub og A+-klub. 
DBU valgte i år at revidere deres licenssystem, således at kun 12 klubber 
(primært superliga-klubber) har status af A-licens klub, mens B 93 nu ”kun” 
har fået en B-licens. Klubben har dog igennem alle årene bibeholdt deres 
position i top-15 indenfor talentudvikling således modtaget et årligt tilskud på 
500.000 kr., mens B93 som B-licensklub har måttet finde sig i at få beskåret 
deres tilskud fra 300.000 kr. til 175.000 kr. i årlig støtte. B93 har dog 
gennem omprioritering af midlerne sikret, at det sportslige niveau kan fastholdes, 
såfremt klubben opnår tilskud fra Team Copenhagen. 

Nærværende ansøgning omhandler fortsat ansættelse af en fuldtids ansat træner, 
som samtidig har ansvaret for B93’s mange spillere, som er tilknyttet Team 
Copenhagen Eliteidrætsakademi. B93’s talentstrategi, som bl.a. tager 
udgangspunkt i DBU’s principper for aldersrelateret talentudvikling, har fokus på 
aldersgruppen 10 til 19 år. Arbejdet har som målsætning bl.a. at udvikle 
minimum to spillere til de danske ungdomslandshold samt at udvikle spillere, 
som kan indgå i klubbens bedste seniorhold.  

B.93 blev udvalgt af DBU, bl.a. fordi klubben igennem mange år har ydet 
talentarbejde med høj kvalitet. Klubben har således igennem årene fostret en 
lang række ungdomslandsholdspillere og har ofte haft hold placeret i landets 
bedste og næstbedste række indenfor U-17 og U-19. Ifølge B.93 er det af 
afgørende betydning, at klubben fortsat har tilknyttet en fuldtidsansat 
ressourceperson, som kan varetage klubbens talentarbejde. Herved kan klubben 
sikre en fortsat udvikling af sit hidtil så succesfulde talentarbejde.  
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B.93 ønsker at fortsætte satsningen på talentudvikling, idet klubben 
grundlæggende mener, at talentudvikling er en af deres hovedopgaver. Klubben 
har således været meget aktiv i forbindelse med Team Copenhagens etablering 
af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Klubben anser akademiet som et 
vigtigt led i talentarbejdet og en nødvendig del af arbejdet for at sikre, at B.93 
har et attraktivt tilbud til unge elitefodboldspillere på et tidspunkt, hvor 
konkurrencen mellem landets bedste klubber gradvis skærpes. Klubben har pt. 
mere end 20 drenge og piger spillere tilknyttet akademiet. 

B.93 har generelt været inde i en god og positiv udvikling de seneste 4-5 år. 
Organisationen er blevet styrket, ligesom klubbens faciliteter også er blevet 
styrket. Klubbens træningsanlæg ved Svanemøllen er tidssvarende, og Østerbro 
Stadion er blevet renoveret af Københavns Kommune. 

Den ansøgte støtte skal gå til træneraflønninger i forbindelse med klubbens 
talentafdeling med særligt fokus på trænerbistand til Eliteidrætsakademiet. 

 

 

Indstillingsnr: 2 Indstilling:  Tilsagn Indstillet beløb                   
200.000 kr. 
Ansøger: Sparta Atletik & Motion 

Idrætsgren: Atletik                                                                
Projekttitel:        Talent- og akademiprojekt 

Ansøgte beløb:  200.000 kr. 
 

  

Sparta Atletik & Motion er Danmarks bedste atletikklub. Dette ses bl.a. ved, at 
klubben i de seneste mange år har vundet det danske holdmesterskab for såvel 
mænd som kvinder, at de har vundet langt hovedparten af de individuelle 
danske mesterskaber, og at de er markant repræsenteret ved de større 
internationale mesterskaber og Olympiske Lege.  

Klubbens position som landets bedste har været konstant de sidste mange år, 
men i løbet af de senere år er der yderligere sket store forbedringer i 
elitemiljøet i klubben. Den positive udvikling blev påbegyndt, da klubben i 2004 
ansatte en sportschef på fuldtid. I forlængelse heraf er der kommet langt bedre 
struktur i klubbens elitearbejde, og resultaterne er også blevet markant forbedret. 
Klubben har ligeledes gennemført Team Copenhagens klubuddannelse med 
efterfølgende opfølgningskurser. 

På det facilitetsmæssige område er der også klar fremgang at spore. 
Københavns Kommune har i 2009 færdiggjort en større renovering og 
ombygning af store dele af idrætsfaciliteterne i og omkring Østerbro Stadion, 
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hvor Sparta er hjemmehørende. Endvidere har Sparta købt B.93’s tennishal, 
som de har ombygget til en indendørs træningshal til atletik. Endelig har Sparta 
opført klubhusfaciliteter i tre plan, som bl.a. indeholder styrketræningsrum, 
kontorer og klublokaler.  

Klubbens samarbejde med Dansk Atletik Forbund er også blevet intensiveret de 
seneste år. Forbundet har således flyttet store dele af forbundets elitecenter fra 
Aarhus till Østerbro. Sparta er på den vis ansvarlig for dele af forbundets 
elitesatsning, hvorved der er en forventning om, at talent- og elitemiljøet i de 
kommende år vil få endnu bedre vækstbetingelser.   

Klubben har siden 2006 arbejdet målrettet med at udvikle et 
talentudviklingssystem, så klubben i højere grad selv kan udvikle kommende 
danske atletikstjerner. Dette er bl.a. sket i erkendelse af, at det kræver stadig 
flere ressourcer og kompetencer at udvikle verdensklasse indenfor atletik. Med 
støtte fra Team Copenhagen blev der ansat en fuldtidsansat talentchef. Svenske 
Leif Dahlberg var indtil tidligere i år ansat i denne stilling, og han igangsatte 
bl.a. en lang række spændende aktiviteter, herunder udvikling af klubbens 
trænere, systematiseret talent- og elitetræning, ansættelse af nye trænere, nye 
rekrutteringsmuligheder mv. Klubben har i indeværende sæson valgt at stoppe 
samarbejdet med Leif Dahlberg. Klubben har efterfølgende ansat en cheftræner 
på fuld tid. Cheftrænere indgår i den daglige sportslige ledelse, som herefter 
består af 3 fuldtidsansatte: sportschef, ungdomschef og cheftræner. 

Sparta har endvidere været meget engageret i udviklingen af Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi. Med mere end 30 atletiktalenter optaget på akademiet, er 
atletik den idrætsgren, som er bedst repræsenteret på akademiet 

Spartas satsning på talentudvikling kan aflæses på resultatlisterne ved danske 
mesterskaber. Tidligere var det alene på seniorsiden, at Sparta var 
altdominerende. I de seneste år har Sparta nu også været Danmarks suverænt 
bedste klub på ungdomssiden. De vundet alt indenfor holdkonkurrencer og er 
storproducent af atleter til det danske juniorlandshold. Det foreløbige bedste 
resultat på talentsiden har været Caroline Bonde Holms medalje ved junior-EM i 
stangspring, samt en række finalepladser ved diverse ungdoms-EM, -VM og -
OL. 

Sparta ønsker nærværende ansøgning at fastholde og videreudvikle hele 
talentprojektet. De sportslige målsætninger for 2012 omhandler bl.a., at klubben 
fortsat udvikler talentmiljøet; at klubben fortsat er landets mest vindende klub 
ved DM ungdom og junior (og senior); at klubben har 8-10 atleter med til 
internationale juniormesterskaber; at udbygge akademiet med yderligere 10-12 
elever; samt to finalepladser ved internationale mesterskaber for senior. På 
seniorsiden er det målsætningen, at ikke færre end 6 olympiske deltagere skal 
komme fra Sparta. På længere sigt er klubbens målsætning, at klubben i løbet 
af tre år har atleter ved finaler ved alle internationale juniormesterskaber, at 



[4] 
 

klubben har Nordens bedste talentafdeling, at klubbens elitecenter har 
verdensklasse samt at klubbens trænere er i verdensklasse. 

 

Indstillingsnr: 3 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb:      175.000 kr. 
Ansøger: Københavns BTK 

Idrætsgren: Bordtennis  
Projekttitel:        Elite- og talentprojekt, herunder deltagelse i eliteidrætsakademi.  
Ansøgte beløb: 200.000 kr. 

 

Københavns Bordtennisklub har gennemgået en eksplosiv udvikling i løbet af de 
seneste 6-7 år. Fra at være en klub, som var kendt for at være en hygge 
og socialt orienteret klub uden nævneværdige sportslige resultater, er den i dag 
en veldrevet topklub, som opnår store resultater indenfor både talentudvikling og 
seniorelite. De flotte resultater er bl.a. en konsekvens af hårdt arbejde, dygtige 
ledere samt et sportsligt setup, som har skabt et bæredygtigt talent- og 
elitemiljø. Klubben satte sig fra starten det mål, at de ønskede at blive 
Danmarks bedste bordtennisklub. Selv om de endnu mangler at vinde det 
danske holdmesterskab for mænd, så kan man med god grund konkludere, at 
klubben pt. er landets bedste klub.  

Det første skridt i denne retning blev foretaget ved, at klubben deltog i Team 
Copenhagens klubuddannelse. Klubben færdiggjorde uddannelsen i sommeren 
2006. I forbindelse med uddannelsen lagde klubben en minutiøs flerårig 
udviklingsplan, som den meget nøje har fulgt. Dette, sammenholdt med, at 
klubben har fået nye og bedre lokaler på Østerbro, har efter Team 
Copenhagens opfattelse haft den betydning, at klubben nu har et af landets 
bedste fundamenter til elitebordtennis. Klubben blev også anerkendt af Dansk 
Bordtennis Union, som i 2006 udråbte den som årets bordtennisklub i Danmark. 
Klubben har et tæt samarbejde med Dansk Bordtennis Union, idet klubben huser 
forbundets talentkraftcenter. Her træner de største talenter øst for Storebælt i 
klubbens lokaler, hvilket er til stor gavn for klubbens egne talenter. 

Team Copenhagen har støttet Københavns Bordtennisklubs gode talent- og 
elitearbejde siden 2005, og klubben høster nu frugterne af det store arbejde. 
På seniorniveau er holdet repræsenteret i såvel herre- som kvindeligaen, og i 
2010 lykkedes det kvinder at vinde det danske holdmesterskab. Mens mændene 
nåede semifinalen for mænd, hvor de blev slået ud af de senere danske 
mestre fra Roskilde. I 2011 nåede mændene finalen, hvor de igen tabte til 
Roskilde, mens kvinder blev nr. 3. Mændenes 2. plads gav klubben mulighed 
for at spille Europa-Cup i den såkaldte ETTU-Cup. Deltagelsen blev en stor 
succes, idet klubben nåede i 3. runde, hvor det blev til et knebent nederlag til 
det spanske mesterhold,  
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Udover holdsuccesen blev det til det i 2010 til en sensationel EM-sølvmedalje 
til Kasper Sternberg i herredouble. I 2011 fulgte Sternberg op ved at blive 
klubbens første individuelle danske mester 

På talentudviklingssiden er klubben for alvor ved at bide sig fast blandt landets 
bedste, hvor de bl.a. samarbejder med Brønshøj Bordtennis. Klubben har en 
række meget talentfulde spillere i ungdomsrækken med Anders Lindh som den 
måske mest talentfulde. Anders vandt således EM for 14-årige. Endvidere har 
klubben en række andre talentfulde spillere som Ruben Hansen, Asbjørn 
Reenberg og Cecilie Lind og Izabell Nørlem, som alle er spillere med et stort 
potentiale.  

Som et led i at styrke talentudviklingsmiljøet har klubben indgået samarbejde 
med Team Copenhagen om at indgå i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. 3 
bordtennistalenter er således på den nyoprettede bordtennislinje, og det forventes 
at ca. 10-12 elever vil være tilknyttet akademiet, når det er bordtennislinjen er 
fuldt implementeret i 2013. 

Klubbens måske største udfordring er af facilitetsmæssig karakter. Klubben er 
vokset ud af de nuværende faciliteter, og det er nødvendigt for klubben at 
etablere en venteliste for nye medlemmer, ligesom klubben har vanskeligt ved at 
honorer de krav der stilles til talent- og elitearbejdet i klubben. Team 
Copenhagen vil i samarbejde med klubben gå i dialog med Københavns 
Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning for at finde en holdbar løsning på 
klubbens facilitetsudfordringer.  

Klubben ansøger om fortsat støtte til satsningen på talent- og eliteudvikling, 
herunder aflønning af trænere til Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. På kort 
sigt er det målsætningen, at stadig flere spillere i ungdomsrækkerne skal gøre 
sig gældende i den absolutte top, og at klubbens herrehold og damehold skal 
ende i top 3. For mændenes vedkommende er det imidlertid målet at vinde det 
danske mesterskab. 

 

 

 

 

 
 

Indstillingsnr: 4  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 110.000 
kr. 
 
 Ansøger: Danske Studenters Roklub (DSR) 

 Idrætsgren: Roning  
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 Projekttitel:      Talentprojekt – ”På vej mod OL 2016” 

  Ansøgte beløb: 150.000 kr. 
 

DSR har eksisteret i mere end 100 år og har en lang og glorværdig historie 
bag sig som klubben, hvor en stor del af dansk rosports mange internationale 
topatleter har haft hjemme. Ved OL i Beijing lykkedes det således Eskild 
Ebbesen og Thomas Ebert at vinde guld i ”Guld-fireren”. En anden af 
klubbens roere, Mads Rasmussen vandt desuden bronze i dobbeltsculler. 

DSR’s fysiske rammer og kapacitet er yderst tilfredsstillende, ligesom klubben i 
løbet af de seneste 7 år har arbejdet med udvikle en dynamisk og kompetent 
trænerstab. Klubben har ligeledes gennemført Team Copenhagens lange 
klubuddannelse. 

I samarbejde med den anden store københavnske roklub KVIK og Bagsværd 
Roklub, modtager klubben støtte fra Team Copenhagen til etablering og 
videreudvikling af et Team Danmark-godkendt kraftcenter. Kraftcentret har til 
opgave at udvikle den store gruppe af københavnske roere, som niveaumæssigt 
ligger lige under landets absolut bedste roere.  

Udviklingen af dansk rosport er i de sidste år gået i retning af en 
decentralisering af talenterne. Roerne flytter, som følge af en større lokal 
økonomisk opbakning i provinsen, ikke længere til de københavnske roklubber. 
Tidligere var det normalt, at når provinsklubbernes bedste roere nåede et vist 
niveau, flyttede de til de københavnske klubber. Dette er ikke tilfældet længere, 
og såfremt de københavnske klubber ikke selv begynder at udvikle roere af høj 
standard, vil DSR ikke kunne fastholde sit nuværende høje niveau. Klubben 
igangsatte derfor i 2008 et talentrekrutterings- og udviklingsprogram. 
Talentudviklingsprojektet har fået navnet ”På vej mod OL i 2016”, og har, som 
navnet antyder den målsætning, at kvalificere roere til OL i 2016. Projektet 
bygges op omkring en meget systematisk udvælgelse af unge piger og drenge i 
alderen 14 til 18 år. Efter udvælgelsen af aktive vil projektet arbejde langsigtet 
med de unge – kulminerende med deltagelse ved OL i 2016. I løbet af 2008 
blev den første rekrutteringsrunde gennemført og den anden er gennemført i 
2009-2010. De udvalgte roere er i fuld gang med træningen og de foreløbige 
resultater er meget opløftende.  

De sportslige målsætninger for projektet er opdelt i flere kategorier, som er 
afhængige af, hvornår de enkelte talenter er optaget i projektet. Den ældste 
årgang har i 2011 deltaget i forskellige internationale konkurrencer, og disse 
roere skal igen i 2012 deltage i internationale konkurrencer, hvor det er målet, 
at de resultatmæssigt skal forbedre deres placeringer i forhold til 2011. At de 
ældste talenter for alvor er på vej til at slå igennem rent sportsligt kan bl.a. 
ses ved den tunge damedobbeltsculler. De to piger deltog i World Cup og EM 
med en c-finale og en a-finale til følge. Målsætningen for pigerne i 2012 er 
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bl.a. at nå en a-finale ved en af årets største regatter. På herresiden er 
målsætningen, at mindst en båd kvalificere sig til EM og en båd til U-23 VM.    

DSR søger om støtte til en videreførelse af projektet.  

 

 

Indstillingsnr: 5 Indstilling:  Tilsagn Indstillet beløb     40.000 kr. 
 Ansøger: Amager Ro- og Kajak Klub 

 Idrætsgren: Kajaksport                                             
 Projekttitel:      Individuel støtte til Kim W. Knudsen 
 Ansøgte beløb: 40.000 kr. 

 
Kajakroeren Kim W. Knudsen, som ved OL i 2008 opnåede en fornem 
sølvmedalje, var egentlig stoppet som eliteroer. Kim ønskede i stedet at 
koncentrere sig om studie- og familieliv. Kim valgte dog at holde formen ved 
lige på motionsplan, og pludselig var lysten til topidræt der igen. I 2010 
påbegyndte han den hårde og målrettede træning. En træning, som havde til 
formål at få Kim kvalificerede til OL i 2012. 
Kims resultater ved DM, EM, VM og OL taler sit tydelige sprog, og ingen 
sætter spørgsmålstegn ved Kims kapacitet. Spørgsmålet er så, om Kim kan nå 
op på tidligere tiders sportslige niveau efter hans længere pause. Resultaterne i 
2010 var udmærkede, og selv om Kim, sammen med resten af den danske 
trup grundlæggende skuffede ved VM i 2011, så lykkedes det alligevel Kim at 
kvalificere sig til OL i London. Kvalifikationen blev sikret i K4 sammen med 
Rene Poulsen, Emil Stær og Kasper Bleibach. 
Selv om Kim endnu ikke er nået op på det niveau, han var på i forbindelse 
med OL i 2008, så er det hans klare målsætning at nå op på dette i 
forbindelse med OL i 2012. Kim har således ingen ambitioner om blot at 
deltage i OL. Han vil også kæmpe med om medaljerne. Hvis ikke dette var 
muligt, så havde Kim stoppet karrieren. 
En stor udfordring har for Kim været at få økonomien til at hænge sammen 
indenfor en idræt, hvor store pengepræmier og indbringende sponsoraftaler 
nærmest er ikkeeksisterende. Da Kim er familiefar, og dermed har økonomiske 
forpligtigelser, er det nødvendigt at finde frem til en ordning, som muliggør Kims 
ambitioner om at vinde medalje ved OL i 2012. Derfor ansøger Amager Ro- 
og Kajak Klub om støtte til Kims bestræbelser på at opnå succes ved OL, og 
der ansøges om støtte til rejseomkostninger i forbindelse med internationale 
konkurrencer, træningslejr og indkøb af udstyr. 

 

 



[8] 
 

Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn             Indstillet beløb:  50.000 kr. 
 Ansøger: Stevnsgade Basket   
 Idrætsgren: Basketball                                                       
 Projekttitel:       Projekt Ungdomselite 
 Ansøgte beløb: 80.000 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 mere 
end svært ved leve op til tidligere tiders resultater. I takt med, at de 
økonomiske krav til at have hold i den absolutte elite er steget, har klubben 
haft gradvist sværere ved at leve op til de økonomiske krav. 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 igangværende 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 er at løfte klubbens 
talentarbejde op på et så højt niveau, at den dels kan udvikle spillere til 
ungdomslandsholdet, dels kan skabe en kontinuerlig tilgang af spillere til 
klubbens bedste dame- og herrehold. 

Målgruppen for projektet, som Team Copenhagen bevilgede 50.000 kr. til, var i 
første omgang spillere 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, 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, hvilket bedst eksemplificeres i U-18 drenge, 
som opnåede en 3.plads i danmarksturneringen, ligesom 2 af spillerne blev 
udtaget til det danske U-18 landshold.  

Stevnsgade søger nu om fortsættelse af klubbens ungdomsprojekt, som fortsat 
har til formål at sikre klubbens hold plads i landets bedste ungdomsrækker, 
samt at klubben fortsat kan udvikle spillere til de danske ungdomslandshold.  

Det er sekretariatet vurdering, at Stevnsgade har et stort potentiale indenfor 
talentudvikling. Alene det faktum, at der er småt med konkurrerende klubber i 
København, giver Stevnsgade et godt udgangspunkt. Det vurderes ligeledes, at 
klubbens trænere har et tilfredsstillende niveau til at opfylde klubbens ambitioner. 
Team Copenhagens sekretariat har tidligere påpeget, at klubben har udfordringer 
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mht. ledelse og faciliteter. På det ledelsesmæssige niveau, syntes klubben at 
være indstillet på at opgradere og kompetenceudvikle denne del af klubbens 
fundament. De påbegynder derfor også et suppleringskursus i ledelse- og 
organisation, som har til formål at bakke op omkring klubbens fortsatte udvikling.  
Mht. træningsfaciliteter er det klubbens ønske at udvide træningstiderne. Dette er 
imidlertid ikke muligt, idet der ikke er flere ledige træningstimer i Nørrebrohallen. 
Ligeledes er det klubbens ønske, at Nørrebrohallen udvikles på en sådan måde, 
at faciliteten kan leve op til de krav, der stilles fra Dansk Basket Forbund for 
at kunne få plads i landets bedste række. Det faktum, at Nørrebrohallen ikke 
lever op til disse krav, var en medvirkende årsag til, at klubben valgte at sige 
nej tak til den oprykning, klubbens 1. hold for mænd ellers havde sikret sig.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstillingsnr: 7                               Indstilling: Tilsagn      Indstillet  beløb:   125.000 kr. 
Ansøger: Amager Judo Skole, Mitani, Politiets Idrætsforening og Brønshøj Judo  

Idrætsgren: Judo                                                                    
Projekttitel:        Kraftcenter Judo Copenhagen  
Ansøgte beløb: 150.000 kr. 

 
De to judoklubber Mitani og Amager Judoskole etablerede for snart fem år siden et 
kraftcenter på Amager. Kraftcentret skulle sikre en fortsat udvikling af de to klubbers 
bedste kæmpere. De to klubber har igennem mange år været dominerende indenfor 
dansk judo og har produceret en lang række danske mestre indenfor såvel ungdom 
som senior. 
Kraftcentret, som blev etableret med støtte fra Team Copenhagen, er siden blev udvidet 
med to klubber: Politiets Idrætsforening og Brønshøj Judo. Hovedformålet er at sikre 
træning på et så højt niveau som muligt for klubbernes kæmpere for derigennem at 
skabe fundamentet for, at der kan opnås tilfredsstillende sportslige resultater. Fokus i 
kraftcentret er udvikling af de fire klubbers største talenter, men træningen er også 
åben for andre storkøbenhavnske og sjællandske judoklubber for derigennem at skabe et 
godt elitemiljø.  
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Samtlige københavnske klubber er dermed samlet i dette kraftcenter, hvor klubbernes 
talenter på skift træner hos hinanden under ledelse af en fælles cheftræner. Siden 
etableringen har klubberne formået at skabe et godt træningsmiljø som erstatning for det 
forbundskraftcenter, som for ca. seks år siden blev nedlagt, da Team Danmark valgte 
at stoppe den økonomiske støtte til dansk judo. 
 
Internationalt har dansk judo gjort sig bemærket flere gange på både cadet- og 
juniorniveau de seneste par år takket være en målrettet indsats for disse grupper. På 
seniorniveau har klubberne i den netop afsluttede støtteperiode opnåede glimrende 
resultater, herunder 17 DM-medaljer, 5 medaljer ved de nordiske mesterskaber, samt 
top-7 placeringer ved EM u-20 og EM u-23. 
  
Klubberne ønsker med nærværende ansøgning at fastholde og videreudvikle kraftcentret. 
I alt har 15-20 kæmpere plads i Judo Copenhagen, som mødes 4 gange om ugen til 
fællestræninger. Træningen sker under ledelse af en cheftræner. 
De sportslige målsætninger for de kommende år omhandler bl.a. øget fokus på 
overgangen fra ungdomskæmpere til seniorkæmpere, at klubberne skal fastholde deres 
dominerende position indenfor dansk judo samt at få en top 7 placering ved senior EM 
 
Der ansøges om støtte til træneraflønning i forbindelse med kraftcentertræning, 
rejseomkostninger og administrative opgaver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 8 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb:  125.000 kr. 
 Ansøger: Københavns Badminton Klub (KBK)     
 Idrætsgren: Badminton                                                          
 Projekttitel:      Talentprojekt 
 Ansøgte beløb: 125.000 kr. 

 
Københavns Badminton Klub er en af landets mest hæderkronede klubber 
indenfor badminton. Klubben har gennem tiderne udviklet nogle af landets bedste 
spillere.  
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Indtil for ganske få år siden var klubben da også placeret i landets bedste liga, 
men en anstrengt økonomi resulterede i, at klubben måtte skære betragteligt i 
udgifterne til klubbens seniorafdeling. Der var mange årsager til den dårlige 
økonomi, men faktum er, at det kræver stadig flere økonomiske ressourcer at 
klare sig i den bedste danske række for hold, og kravene om ressourcer har 
klubben ikke kunnet indfri. 
Da der ikke er tvivl om, at klubben indeholder et stort udviklingspotentiale, 
valgte Team Copenhagen at tilbyde klubben en plads på fondens 
klubuddannelsesprojekt. KBK var således med på det første hold af klubber, 
som har gennemført den lange uddannelse. Klubben anså da også 
klubuddannelsen som et middel til bl.a. at få forbedret sin økonomi, men også 
at højne de organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer. 
På det ledelsesmæssige og organisatoriske niveau har det betydet et stort 
positivt løft i klubben. Klubben har i takt med, at de ledelsesmæssige og 
organisatoriske rammer er blevet forbedret, fået tilført ny energi. Det har bl.a. 
betydet, at klubben har gennemført en række tiltag, så der nu er styr på 
driften, ligesom den sportslige udvikling er vendt i positiv retning.  
I forbindelse med klubuddannelsen udarbejdede klubben en flerårig udviklingsplan, 
hvori fokus specielt blev rettet imod talentudviklingen i klubben. Da klubben er i 
besiddelse af gode faciliteter, og da ledere og trænere er på et højt niveau, er 
det Team Copenhagens opfattelse, at fundamentet er på plads, så der nu kan 
satses på en succesfuld udvikling af klubbens talenter.  
Klubben har siden 2006 modtaget støtte til sit talentarbejde. Det har bl.a. haft 
den betydning, at klubben gradvist har fået stadig flere ungdomsspillere i landets 
bedste række (Eliterækken). Klubben har således mere end 300 medlemmer 
under 18 år, hvilket gør den til Københavns største, ligesom klubben også har 
flere unge elitespillere end nogensinde før. De unge talenter bliver anført af Kim 
Bruun, som nåede 2. runde ved de netop afholdte U-19 VM i Taiwan. 
Klubben har dog andre store talenter, bl.a. Mads Sørensen, som har kvalificeret 
sig til U 17 EM. 
Samtidig har klubben også flere spillere på de danske ungdomslandshold. 
Spillere som Kim Bruun og Mads Sørensen er begge spillere med et særdeles 
stort udviklingspotentiale, ligesom der er andre yngre spillere på vej. 
KBK ønsker at fastholde den positive udvikling, ligesom klubben har ambitioner 
om at indgå et tættere samarbejde med Bellahøj Idrætsfolkeskole og Team 
Copenhagen Eliteidrætsakademi. 
Det vurderes, at KBK efter en svær periode med økonomiske såvel som 
sportslige problemer har fået vendt udviklingen. Klubben har skabt et godt 
fundament, og på det sportslige plan har det allerede resulteret i flotte resultater 
på talentområdet. Klubbens største udfordring består i at øge indtægtsgrundlaget. 
Dette er nødvendigt, såfremt den skal gøre sig gældende på eksempelvis 
højeste liganiveau for seniorer.  
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KBK ansøger om støtte til at videreudvikle deres talentudviklingsprojekt. Støtten 
skal primært gå til at sikre de unge talenter optimale træningsbetingelser 
herunder adgang til veluddannede trænere. 

 

 

Indstillingsnr: 9 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb:       50.000 kr. 

Ansøger: Brønshøj Bordtennisklub 

Idrætsgren:    Bordtennis  
Projekttitel:     Talentprojekt 

Ansøgte beløb:  50.000 kr. 

Brønshøj Bordtennisklub er med sine 238 medlemmer en af landets største 
klubber. Den er hjemmehørende i Grøndal Centret, hvor klubbens faciliteter er 
gode og tidssvarende. Udover god adgang til bordtennisborde har de også 
adgang til udmærkede fysiske træningsfaciliteter. 

Især på ungdomssiden gør klubben sig bemærket. Klubben har bl.a. indgået i 
et godt samarbejde med Københavns Bordtennisklub, hvilket har højnet 
træningsmiljøet i begge klubber. Klubben har en talentgruppe på 7 spillere, som 
klubben ønsker at satse på. Derudover er klubben meget bevidst om hele tiden 
at have den rette fødekæde, så nye talenter hele tiden tilføres talentarbejdet. 
Klubben har derimod ikke store ambitioner på seniorsiden og vil derfor 
koncentrere ressourcerne på talentarbejdet. 

Klubben har i den forgangne sæson haft gode resultater til såvel DM (3 
medaljer), ligesom to af klubbens talenter har været udtaget til 
ungdomslandsholdets bruttotrup.  

Selv om klubben ikke satser specifikt på klubbens seniorelite, har klubbens 
bedste herrehold sikret sig en plads i landets bedste række. 

I den kommende sæson ønsker klubben i samarbejde med Københavns 
Bordtennisklub at fortsætte det gode talentarbejde, klubben allerede har igangsat. 
Endvidere ønsker klubben at opnå minimum 3 medaljer ved DM for ungdom 
samt at minimum 3 af klubbens spillere bliver udtaget til de danske 
ungdomslandshold. 
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Indstillingsnr: 10 Indstilling:  Tilsagn Indstillet beløb                
125.000 kr. 
 Ansøger: ABC Cykling 

 Idrætsgren: Cykelsport                                             
 Projekttitel:      Talentprojekt  
 Ansøgte beløb: 125.000 kr. 

 
Cykelklubben ABC har igennem mange år været en af de toneangivende klubber 
indenfor dansk cykelsport. Klubben har således produceret en lang række af de 
ryttere, som har gjort sig gældende i toppen af dansk landevejscykling. 
ABC valgte i 2007 at opgradere klubbens talentarbejde betragteligt og etablerede 
et juniorhold i 2008 med økonomisk støtte fra Team Copenhagen, som havde 
til formål at udvikle juniorryttere i den absolutte top i Danmark, så de 
efterfølgende havde niveau til at indgå på et af landets professionelle firmahold.  
Juniorteamets udvikling har været svingende, men efter en organisatorisk og 
ledelsesmæssig bølgedal synes klubben nu at være helt tilbage på rette spor, 
således at klubben nu igen kan opfylde de høje målsætninger, der stilles for 
talentudviklingen.  
2011 har været et særdeles godt år for klubbens ryttere, hvor juniorteamet har 
markeret sig nationalt og internationalt. Ikke alene blev det til et dansk 
juniormesterskab til klubbens stærkeste rytter Magnus Cort. Magnus vandt nemlig 
også Fredsløbet, som er at regne som juniorernes Tour de France. 
Ambitionen er, at en til to ryttere hvert år skal fortsætte deres seniorkarriere på 
eliteholdet, hvilket også har været tilfældet i 2011. Det er i det hele taget 
målsætningen, at ABC skal indeholde alle niveauer indenfor udviklingen af 
elitecykelryttere, startende med en børne- og ungdomsgruppe, som skal føde 
talenter til juniorteamet, der igen skal udvikle ryttere som skal kunne begå sig i 
toppen af den danske cykelelite. For at styrke denne udvikling har klubben 
indgået samarbejde med Dansk Mountainbike Klub om at indgå i Team 
Copenhagen Eliteidrætsakademi.  
I forhold til sæson 2012 er det ambitionen, at minimum fire juniorryttere fra 
ABC vil opnå et niveau, hvor de udtages til de regionshold og landshold, der 
deltager i udenlandske løb. Det er ligeledes en målsætning for 2012 at 
minimum en rytter deltager i junior-VM samt ungdoms-OL. 
Nærværende ansøgning omhandler en fortsat udvikling af klubbens juniorteam, 
herunder trænerløn, startpenge og rejseudgifter.   
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Indstillingsnr: 11 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb:           80.000 kr. 
Ansøger: KIF  

Idrætsgren: Atletik                                                   
Projekttitel:        Støtte til talentprojekt 

Ansøgte beløb: 80.000 kr. 
 

Atletikklubben KIF, som hører hjemme på Østerbro, har længe været blandt de 
bedste atletikklubber i Danmark og overgås i København kun af Sparta. I 
landsturneringen for mandlige seniorhold har klubben i de seneste fire år opnået 
flere medaljer, ligesom klubben ved både senior-DM og ungdoms-DM har 
vundet en lang række medaljer.  

Klubben har igennem årene udviklet en lang række store atletiknavne, og netop 
udviklingen af talenter er et af KIF’s kendetegn og et område, hvor de igennem 
årene har haft stor succes. På nuværende tidspunkt er det især 17-årige 
Andreas Trajkovski i længdespring, der gør sig gældende. Andreas fik delvist 
ødelagt sæson 2011. Ikke desto mindre vandt han sit første DM-guld for 
seniorer i 100 meter løb, ligesom han blev dobbelt nordisk U-20 mester på 
100 og 200 meter distancen og kom i finalen i længdespring ved junior EM. 
Også en anden af klubbens mange talenter, Nick Ekelund-Arenander, havde en 
løfterig sæson. Han kvalificerede sig bl.a. til EM indendørs på 400 meter, 
ligesom han kun var trehundrededele fra en finaleplads ved EM U-23.  

Team Copenhagen har siden 2007 støtte klubbens talentarbejde. KIF har 
desuden i 2007 gennemført Team Copenhagens klubuddannelse. Dette har bl.a. 
medført, at klubben pt. er i gang med at udarbejde nye langsigtede strategier 
for klubbens arbejde. KIF har ligeledes styrket sig på det administrative niveau i 
form af ansat personale, samt at klubben har gennemført et generationsskifte på 
ledelsesniveau.  
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Klubbens faciliteter er endvidere blevet kraftigt forbedret de seneste år, idet 
Københavns Kommune har renoveret Østerbro Stadion, hvorfor det kan forventes, 
at KIF også i årene fremad vil kunne producere store atletiktalenter. Endelig har 
klubben opført nye og tidssvarende klubhusfaciliteter, hvilket har medført 
forbedrede sociale og administrative forhold for klubben.   

I forbindelse med klubbens igangværende strategiarbejde er der fra KIF’s side 
fokus på, at der skabes en klarere struktur i klubbens talent- og elitearbejde. 
Målsætningen for den nye strategi er bl.a. at få udviklet en mere tydelig 
elitestruktur og at få flere atleter kvalificeret til internationale mesterskaber. 
Klubben ansatte derfor med støtte fra Team Copenhagen en koordinerende 
cheftræner, som dels har koordineret klubbens elitetræning, dels har sørget for 
en nyudvikling af klubbens talentarbejde og endelig sikret en rød tråd i klubbens 
elitearbejde.  

KIF ønsker at fortsætte det arbejde, den koordinerende træner har igangsat, og 
målsætningen for det kommende år er at øge antallet af medaljer ved 
ungdoms- og senior DM samt deltagelse ved internationale mesterskaber.  

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 12 Indstilling: Tilsagn             Indstillet beløb:            
80.000 kr. 
 Ansøger: Københavns Skiklub    

 Idrætsgren: Skisport                                  
 Projekttitel:      Støtte til etablering af forbundsgodkendt kraftcenter   

Ansøgte beløb: 80.000 kr. 
          

 

Københavns Skiklub er pt. Danmarks mest succesfulde skiklub. Klubben har 
elite- og breddeudøvere i stort set alle skisportsdiscipliner. Klubbens aktive 
træner i sommerhalvåret i og omkring København, hvor der styrketrænes og 
løbes på rulleski. En stor del af klubbens sociale arrangementer foregår 
ligeledes i København. I vinterhalvåret trænes der bl.a. i Norge og Sverige. 

Team Copenhagen har siden 2005 støttet klubbens elitearbejde. I første omgang 
primært som individuel støtte. Men efter en god dialog med klubben blev støtten 
ændret til en mere samlet projektstøtte. På den baggrund udarbejdede klubben i 
2007 et projekt indeholdende tre fokusområder, som klubben efterfølgende 
modtog økonomisk støtte fra Team Copenhagen til. Der førte til ansættelse af 
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en cheftræner, som bl.a. fik til opgave at udvikle og drive klubbens nye 
elitesatsning ”Projekt Team KS 2010”. Projektet havde som hovedformål at få 
mellem to og syv udøvere til OL i Vancouver 2010. Målsætningen blev opfyldt, 
idet klubben havde tre skiløbere med til OL. Projektet førte bl.a. til, klubben i 
samarbejde med Dansk Skiforbund etablerede et forbundsgodkendt kraftcenter, 
hvilket dels førte til en bedre økonomi, men også bedre muligheder for en 
endnu mere professionel organisation. 

Efter OL og det efterfølgende langrends-VM i Oslo, har en stor del af de 
løbere, som har været en del af projektet, stoppet karrieren. 

Københavns Skiklubs eliteudvalg har derfor nye projekter og satsningsområder, 
der primært omhandler rekruttering af ledere, trænere og aktive indenfor 
snowboard, langrend, skiercross og telemark. Gruppen af eliteløbere består i dag 
af 9 personer.  

På kort sigt skal klubbens elitegruppe fastholde klubbens status som bedste 
skiklub i landet. På lidt længere sigt er det målet, at 5 af klubbens aktive skal 
kvalificere sig til OL i 2014.  

 

Indstillingsnr: 13 Indstilling: Tilsagn           Indstillet beløb:      40.000 kr. 
 Ansøger: HLF 72  
 Idrætsgren: Skating                                                                
 Projekttitel:      Kraftcenterprojekt  
 Ansøgte beløb: 40.000 kr. 

 

Siden etableringen af Danmarks første og hidtil eneste facilitet til hurtigløb på 
skøjter med internationale mål på Genforeningspladsen, har HLF 72 udviklet sig 
eksplosivt. Klubben har siden etableringen af banen arbejdet med både bredde 
og eliteidræt. 

For så vidt angår elitearbejdet, har klubben på aktivsiden satset på en række 
løbere, som har fået deres idrætsmæssige opdragelse indenfor rulleskøjteløb. Det 
har vist sig, at rulleskøjteløberne har haft forholdsvis let ved at tilegne sig 
teknikken på skøjter, og flere af løberne har fremvist en forbløffende udvikling i 
løbet af ganske få år. 

Cathrine Grage er det bedste eksempel herpå, og hendes karriere udviklede sig 
eksplosivt efter hun skiftede rulleskøjterne ud med isskøjter. Kulminationen kom i 
2010, hvor hun deltog i OL i Vancouver. Cathrine har imidlertid valgt at stoppe 
karrieren på skøjter, og har bl.a. valgt at bruge tiden på at opbygge et 
københavnsk kraftcenter indenfor speedskating. Speedskating er en 
fællesbetegnelse for tre discipliner: inline, short track og long track og dækker 
altså dermed både rulleskøjte og isskøjter.  
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Til trods for fællesbetegnelsen og for erfaringerne med at rulleskøjteløbere relativ 
nemt har kunnet skifte over til isskøjter med deraf følgende gode sportslige 
resultater til følge, har der ikke været tradition for samarbejde på tværs af 
idrætsgrenene. Dette er ved at ændre sig, idet Danmarks Rulleskøjte Union og 
Danske Skøjte Union har ansat en central person til at lede samarbejdet på 
eliteplan, og give udøverne optimale muligheder for at præstere om sommeren 
på rulleskøjter og om vinteren på is.  

HLF 72 ønsker med nærværende projektansøgning at støtte op omkring 
samarbejdet på tværs af idrætsgrene. Klubben har allerede igangsat et tæt 
samarbejde med rulleskøjteklubben Vesterbro Rulleskøjteklub og har i 
speedskaterbanen i Ørestad og skøjtebanen på Genforeningspladsen nogle efter 
danske forhold unikke muligheder for at videreudvikle dette samarbejde. Der 
arbejdes således med at skabe et organisatorisk og praktisk 
talentudviklingskoncept, som kan sikre HLF 72 fortsat kan levere talenter til 
Dansk Skøjte Unions landshold samt at levere udøvere til hver vinter OL fra og 
med OL i 2014 i Sochi. 

Nærværende ansøgning omhandler støtte til aktiviteter forbundet med etablering 
og udvikling af Copenhagen Speedskating Center, herunder at sikre at den 
nuværende talentgruppe sikres gode udviklingsmuligheder hen imod at blive en 
del af den internationale elite.  


