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

Indstillingsnr: 1 Indstilling:  Tilsagn Indstillet beløb                   
75.000 kr. 
 Ansøger: Københavns Squash Klub 
 Idrætsgren: Squash                                                               
Ansøgte beløb:       102.900 kr. 
 Projekttitel:      Eliteprojekt 

  

Københavns Squash Klubs position som en af landets bedste er igen blevet 
bekræftet i 2011. På den individuelle side er klubben stærkt kørende med 
Danmarks ubetinget største navn Kristian Frost i spidsen. På hold-siden går det 
også godt. Om end det var en skuffelse, at klubbens herrehold ikke nåede en 
slutspilsplads. Dette blev dog til dels opvejet af kvinderne, som overraskede 
ved at blive danske mestre. Endelig har klubbens ungdomsafdeling fortsat deres 
positive udvikling.  

Klubben var længe udelukkende kendt for at satse på seniorafdelingen, men 
bl.a. på grund af økonomisk støtte fra Team Copenhagen, har klubben igangsat 
et spændende talentarbejde. Målsætningen er i højere grad at være 
selvforsynende i udviklingen af elitespillere. På nuværende tidspunkt er klubbens 
unge spillere begyndt at have dominerende positioner i deres respektive rækker, 
hvor det bl.a. blev til sølv for juniorerne til Casper Kloster. Flere af de unge 
spillere er nu involveret i landsholdsarbejdet. Casper Kloster skal således til U 
15 EM. Klubben har arbejdet meget målrettet med at opbygge en 
talentudviklingskultur, som de unge spillere kan være en del af i deres 
udvikling. En kultur med et træningsmiljø på højeste niveau, styret af 
veluddannede trænere.  

Også på seniorsiden arbejder klubben på hele tiden at forbedre rammerne for 
de aktive. Igen er det for klubben altafgørende, at det miljø, spillerne er en 
del af, er så velfungerende som muligt. Det er bl.a. også derfor, klubben var 
meget tilfreds med, at Kristian Frost valgte at indgå i et samarbejde med 
klubben. Ikke alene har klubben dermed sikret sig landets bedste spiller. De 
har også fået en kulturbærer af den elitekultur, som klubbens bestyrelse gerne 
ser indført i klubbens talent- og eliteafdelinger.   

Organisatorisk har klubben haft en række udfordringer, som man ofte ser i de 
relativt små klubber. Udfordringerne omhandler primært manglende ressourcer i 
det organisatoriske arbejde. Klubben er ledet af en række dygtige frivillige. De 
er dog så relativt få, at det kan være svært at udvikle sig i den fart, 



ambitionerne kræver. Klubben har med stor succes gennemført Team 
Copenhagens klubuddannelse. Stadigvæk er knappe ressourcer et 
tilbagevendende problem for klubben. Et problem, klubben arbejder seriøst med 
at løse. 

 

En anden udfordring, klubben står overfor, drejer sig om klubbens faciliteter, 
hvor den lider under for få squash-baner. Klubben arbejder med planer om at 
etablere en ny squash-hal i København, så kapaciteten dermed kan forøges.  

Klubben ønsker med nærværende ansøgning at fortsætte det arbejde, der er 
igangsat.  
Støttemidlerne vil bl.a. gå til trænerudgifter og træningslejre. 

Indstillingsnr: 2  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 60.000 
kr. 
 Ansøger: Cph Beachvolley 

 Idrætsgren: Beachvolley Ansøgte beløb: 70.000 Kr. 
 Projekttitel:      Støtte til talentprojekt 

 
Beachvolley er inde i en god udvikling i Danmark i øjeblikket. Særligt Odense 
og København har etableret sig som steder, hvor de bedste spillere er samlet. 
I København fik det i 2008 en række beachvolleyentusiaster til at etablere 
klubben Cph Beachvolley, som hidtil har været hjemmehørende i Ryparken, hvor 
klubben har seks udendørs baner. 
 
Klubbens facilitetsmæssige situation er nu blevet yderligere forbedret i og med, 
at klubben i samarbejde med Københavns Kommune for nylig indviede 
Københavns første indendørs beachvolleyhal. Hallen, som er placeret på Holmen, 
er en kærkommen ”gave” til klubbens talent- og elitearbejde, idet det er 
nødvendigt at kunne træne hele året for at kunne indfri de sportslige 
målsætninger. Hidtil har klubbens bedste spillere taget til Malmö eller Odense 
for at træne indendørs. 
 
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, så er klubben sårbar, idet det er relativt få 
mennesker, som 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.  
  



På det sportslige område har klubben igangsat spændende initiativer. For så vidt 
angår talenterne, så har brødrene Oliver og Sebastian Kaszas igennem de 
seneste par sæsoner udvist et særdeles stort potentiale ved bl.a. at vinde sølv 
ved EM for U20. De har ligeledes allerede nu gjort sig positivt bemærket på 
seniorniveau. Udover Kaszas brødrene blev det i 2010 til tre guldmedaljer ved 
ungdoms-DM og en guld-, to sølv- og to bronzemedaljer ved senior DM. 
 
Klubben arbejder i øjeblikket hårdt med at udvikle en samlet udviklingsstrategi, 
som skal forstærke træningsmiljøet, samt forbedre de generelle rammer for 
klubbens elitespillere. 
  
Der ansøges om støtte til bl.a. trænerløn og rejseomkostninger i forbindelse med 
konkurrencedeltagelse og træningslejre. 
 
  

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 3 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb:  80.000 kr. 
 Ansøger:  Arbejdernes Tennis Klub  

 Idrætsgren:  Tennis                                                                 
Ansøgte beløb: 130.000 kr. 
 Projekttitel:       Talentprojekt  
 

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 igangsatte i 2007 i samarbejde med Team Copenhagen en flerårig 
struktureret videreudvikling af det eliteidrætsmiljø, der mere eller mindre spontant 
er dannet i klubben. 
I 2009 afsluttede klubben Team Copenhagens klubuddannelse. Det er 
sekretariatets vurdering, at klubbens deltagelse i klubuddannelse har haft en 
meget positiv betydning for klubbens arbejde. 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 allerede skabt nogle bemærkelsesværdige resultater, 
herunder en række danske ungdomsmesterskaber, udtagelser til kraftcentertræning 
og ungdomslandshold, oprykning til landets bedste seniorrække mv. Især har 
16-årige Mohammed Shabib haft en flot sæson, hvilket bl.a. har betydet, at 
han nu er blevet en del af den danske landsholdstrup.  
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. 
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.  
Klubben målsætning for det kommende år indeholder bl.a., en semifinaleplads 
ved DM-senior og mindst to danske ungdomsmesterskaber. 
Klubben ansøger om støtte til fortsættelse af det eksisterende talentprojekt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 4  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 25.000 
kr. 
 Ansøger: IK 99 

 Idrætsgren: Vægtløftning Ansøgte beløb: 25.000 Kr. 
 Projekttitel:       Individuel støtte til Christine Trier Ejstrup 

 

IK 99 er stiftet 1. maj 1899 og er således en af de rigtig gamle 
københavnske sportsforeninger. I starten omfattede klubben vægtløftning, 
atletik og boksning. 



 
Vægtløftningsafdelingen fungerer i dag som selvstændig forening og er at 
regne blandt landets klart bedste klubber. Klubben har igennem tiderne 
udviklet mange danske mestre og også i nyere tid har klubben leveret 
særdeles gode resultater.  
 
Klubben har et velfungerende træningsmiljø på Østerbro Stadion, der 
udover vægtløftere omfatter atletikfolk, badminton-, tennis-, bordtennis- 
og volleyballspillere. 
 
Klubbens største navn er 26-årige Christina Trier Ejstrup. Udover at 
være dansk mester, har Christina gradvist forbedret sin placering på 
verdensranglisten. I 2010 blev hun således nr. 9 til EM. Desværre har 
resultaterne de seneste 6 måneder ikke helt levet op til forventningerne, 
idet Christina har været ramt af en række alvorlige skader. Hun er 
imidlertid blevet fuldstændig skadesfri og vil nu fortsætte den positive 
udvikling, som skaderne havde sat en midlertidig stopper for. 
 
Klubben og Christina har sat en række målsætninger op, som Christina 
skal forsøge at indfri. Udover at genvinde sit danske mesterskab, er det 
målet at komme i top 15 ved VM samt at forbedre den danske rekord i 
stød. På langt sigt er det målet, at Christina skal op i den 
internationale A-gruppe samt kvalificere sig til OL. 
 
Klubben ansøger om støtte til div. udgifter forbundet med træningslejre samt 
rejseomkostninger i forbindelse med internationale stævner.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Indstillingsnr: 5 Indstilling: Tilsagn             Indstillet beløb:            
125.000 kr. 
 Ansøger: Nørrebro Taekwondo Klub    

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

 
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 har været den mest vindende klubber ved de danske 
mesterskaber de seneste tre år. Især klubbens ungdomselite fremstår i dag som 
den suverænt mest talentfulde i landet, med potentiale til på sigt at gøre sig 
gældende på internationalt niveau. 
Klubben påbegyndte i 2004 et talentudviklingsprojekt, hvor klubbens bedste 
kæmpere i alderen 13 til 18 år blev tilbudt at indgå i et eliteteam, som havde 
til formål at udvikle denne gruppe til at kunne begå sig på internationalt niveau. 
Klubben har siden modtaget løbende støtte til dette projekt. 
Klubben har igennem årene stort set formået at opfylde alle de sportslige 
målsætninger. Flere af de kæmpere, som har været med fra starten af 
projektet, har nu succes som seniorer. To af klubbens unge kæmpere 
kvalificerede sig således til verdensmesterskaber for seniorer i Ballerup, hvor 
Redouane Chatou nåede 1/8 finalen. Endvidere har klubben været repræsenteret 
ved junior EM og VM.  
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. 
Resultatniveauet, de gode faciliteter, trænerkapacitet og de organisatoriske 
rammer har betydet, at klubben huser en stor del af Dansk Taekwondo 
Forbunds talenttræning. Klubben er i forvejen stor leverandør af udøvere til det 
danske ungdomslandshold.  
Klubbens største udfordring pt. at få skabt et miljø for klubbens seniorkæmpere. 
Tidligere trænede landets bedste seniorkæmpere i forbundets elitecenter i Farum. 
Men eftersom dette er nedlagt, er hovedparten af træningen nu henlagt til 
klubberne. Da Nørrebro Taekwondo Klub er landets stærkeste, er opgaven 
særlig stor her. En positiv udvikling er det, at flere af landets bedste kæmpere 
nu er skiftet til klubben. Senest har Phillip Reyes skiftet til klubben. På denne 
måde forstærkes miljøet gradvist. 
  



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 som nyder godt af 
projektet er i alderen 13 til 21 år. Målsætningen med projektet er på kort sigt 
at fastholde klubbens position som mest vindende klub i Danmark samt at vinde 
medaljer ved internationale ungdomsmesterskaber. Endvidere håber klubben på at 
få en kæmper kvalificeret til OL i 2012. 

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 6 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb:      150.000 kr. 
 Ansøger: Ajax København 

 Idrætsgren: Håndbold Ansøgte beløb: 150.000 kr. 
 Projekttitel:       Talent- og akademiprojekt  

 
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 
ungdomslandshold og seniorlandshold kan man finde nuværende og tidligere 
Ajax-spillere. 
Klubbens talentarbejde har også været en kraftig 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 herrehold nu frister en tilværelse i landets næstbedste 
række.  Til stor glæde for klubben sikrede kvinderne sig i år oprykning til den 
næstbedste række. Klubbens to bedste seniorhold er dermed begge placeret i 1. 
division.  
Selv om klubbens bedste seniorelite pt. ikke rangerer blandt landets bedste, så 
leverer klubben stadigvæk et fortræffeligt talentarbejde. Således lykkedes det to 
ud af klubbens 4 U-16 og U-18 hold at kvalificere sig til landets bedste 
række. Dette vidner om stor kvalitet i den daglige træning og rangerer klubben 
som en af landets allerbedste talentudviklingsklubber. 
At være repræsenteret i de bedste rækker indenfor U-16 og U-18 vil også 
være en af målsætningerne for den kommende sæson. En anden nok så 
væsentlig målsætning for klubbens talentarbejde er at udvikle spillere, som dels 
kan indgå i klubbens bedste seniorhold, dels kan gøre sig gældende på diverse 



ungdomslandshold. 
Som hjælp til at fastholde klubbens talentarbejde har klubben de seneste 
sæsoner modtaget støtte fra Team Copenhagen i form af løntilskud til ansættelse 
af en talentchef. Talentchefens opgave er 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. Ligeledes er 
det talentchefens opgave at sørge for en kontinuerlig udvikling af klubbens 
ungdomstrænere.  
Ajax København indgik fra 2010 i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. En del 
af klubbens største talenter vil således modtage morgentræning og andre tilbud 
via akademiet. 
Team Copenhagen vil også fremover have fokus på det organisatoriske og 
ledelsesmæssige niveau i klubben.  
Klubben ansøger om støtte til at kunne fortsætte talentarbejdet via et løntilskud 
til klubbens talentchef og til akademitrænere. 

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 7 Indstilling: Afslag                  Indstillet beløb:                     0 kr.  
 Ansøger: Hafnia  

 Idrætsgren: Floorball                                                   
Ansøgte beløb:          100.000 kr. 
 Projekttitel:      Støtte til elitekoncept 
  

København har igennem de seneste mange år klaret sig godt i floorball. Da 
man for seks år siden lavede en ny turneringsstruktur, hvorved færre hold fik 
plads i landets bedste række, var Hafnia Floorball en af de klubber, som fik 
plads. Klubben har siden haft et herrehold i landets bedste række. På 
kvindesiden var klubben også tidligere flot repræsenteret. Desværre rykkede 
holdet ud af landets bedste række i 2010. Det er også blevet til 
slutspilspladser hvert år på herresiden med en guld-, en sølv- og tre 
bronzemedaljer som resultatet.  Hafnia har også hele tiden været repræsenteret 
på div. landshold. 
Men på herresiden er det desværre ikke blevet til de resultater klubben og 
Team Copenhagen har håbet på. For andet år i træk blev det således ikke til 
medaljer og i år røg klubben ud i slutspillets kvartfinale. 
Klubben har gennemført Team Copenhagens lange klubuddannelsesforløb. Klubben 



viste under uddannelsen lyst til at forbedre klubbens struktur, så den på sigt er 
klar til et langsigtet talent- og elitearbejde. Det har efterfølgende vist sig 
vanskeligt at gennemføre alle de ønskede organisatoriske og ledelsesmæssige 
ændringer, idet klubben er handicappet af at have relativt få frivillige ledere.  
På det træningsmæssige område er der ligeledes plads til forbedringer. 
Elitekulturen indenfor floorball er stadigvæk ikke på højde med f.eks. Sverige, 
hvor der trænes langt mere end i Danmark. På samme vis har klubben heller 
ikke formået at skabe et nævneværdigt talentmiljø. Hafnia havde i 2010 en 
dialog med en anden københavnsk klub med et velfungerende talentarbejde med 
henblik på et tæt samarbejde, herunder fælles seniorhold. Sekretariatet støttede 
positivt op omkring disse forhandlinger. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed 
klubberne imellem, hvorfor samarbejdet desværre ikke blev realiseret.    
 
Klubben har i de seneste seks sæsoner modtaget økonomisk støtte til at 
optimere forholdene for klubbens bedste spillere. Desværre må det konstateres, 
at klubbens sportslige resultater gradvist er blevet dårligere, og da der ikke 
umiddelbart synes forbedringer på vej, indstiller sekretariatet, at der gives afslag 
på klubbens ansøgning 
 


