
6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept 
 
 
Indstilling 
 
Team Copenhagens sekretariat indstiller, 
 
at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens 
støttekoncept til efterretning, 
 
at Team Copenhagens bestyrelse godkender køreplan for udarbejdelse af nyt støttekoncept 

 
 
Baggrund 
Team Copenhagens nuværende støttekoncept blev vedtaget den 21. juni 2006. Nærværende 
statusnotat er en kortfattet evaluering af det gældende koncept samt forslag til proceskøreplan for 
udarbejdelse af nyt støttekoncept.  
 
Team Copenhagens støttekoncept 
Udgangspunktet for uddelingen af støttemidler er Team Copenhagens nuværende støttekoncept, (jf. 
bilag 1).  
 
Team Copenhagens støttekoncept er bygget op omkring det såkaldte ”Støttekoncepthus”. Hvor vidt 
en klub har vedvarende sportslig succes er efter sekretariatets opfattelse afhængig af, at 
fundamentet – ledelse og organisation, fysiske rammer og trænerniveau – er af høj kvalitet. 
Derfor har Team Copenhagen fokus på, at støttemidler kun ydes til klubber, som har et 
velfungerende fundament, eller som minimum en plan for, hvorledes rammerne fremover kan 
forbedres.  
 
Konkret har hovedparten af de klubber, som Team Copenhagen samarbejde med, gennemført 
klubuddannelsen. Uddannelsen har fokus på at udvikle klubbernes ledelsesmæssige og 
organisatoriske kompetencer, for herigennem at sikre et godt fundament for klubbens elitearbejde. 
  
Alle klubber har i forbindelse med klubuddannelsen udarbejdet en 4-årig udviklingsplan. Denne 
har klubberne forpligtet sig til løbende at evaluere, således at en opdateret udgave altid 
vedlægges ansøgninger om støtte. Udviklingsplanen kan dermed betegnes som en væsentlig del af 
det samarbejde, Team Copenhagen har med klubberne, og det vurderes, at den har stor og 
positiv betydning for samarbejdet samt for klubbernes generelle udvikling. 
 
Fokus på støtterunde 17, 18 og 19 



Samtlige projekter, der har modtaget støtte i støtterunde 17, 18 og 19, er blevet evalueret på en 
skala fra 1 til 5, hvor 1 er et utilfredsstillende resultat og 5 er et meget tilfredsstillende resultat. 
De enkelte projekter blev vurderet ud fra følgende faktorer:  
 

• Opfyldelse af målsætning 
• Generel træningsintensitet 
• Projektstyring 
• Organisatoriske og trænermæssige rammer 
• Forbedringer af elitekulturen i ansøgerklubben 
• Fremtidsperspektiv.   

 
Gennemsnitsscoren på samtlige projekter er 3,6, hvilket betragtes som tilfredsstilende. 
Gennemsnittet for de første 16 ansøgningsrunder er 3,5.  
 
Den økonomiske støtte til klubberne bruges primært til: 
 

• Tilskud til trænerlønninger 
• Tilskud til træningslejre og internationale konkurrencer 
• Træneruddannelse 
• Etablering og drift af akademi og kraftcentre 
 

Tendenser i forbindelse med den uddelte støtte 
Tendensen indenfor den københavnske eliteidræt er, at de klubber, som har størst sportslig 
succes er klubber med: 
 

- En kompetent ledelse, 
- gode træningsfaciliteter, 
- veluddannede trænere, 
- en særlig veludviklet elitekultur. 

 
Administrativ og sportslig ledelse 
I takt med, at stadig flere af de københavnske eliteklubber har gennemført Team Copenhagens 
klubuddannelse, er de organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer blevet forbedret. Dermed 
er klubbernes fundament blevet styrket og basis for vedvarende sportslige forbedringer er på 
plads. Dette kan tydeligt aflæses blandt hovedparten af de klubber, Team Copenhagen 
samarbejder med, som på baggrund af bedre organisation og ledelse har forbedret de sportslige 
resultater. Der er ligeledes en klar tendens i retning af, at de klubber, som har lønnet 
administrativt personale, klarer sig bedre på det udviklingsmæssige og strategiske område. Dette 
kan også aflæses på de sportslige resultater, idet klubber med administrativt personale klarer sig 
bedre end klubber uden. 
 
Udfordringer er der dog stadig en del af ude i klubberne. Dels har en del klubber stadig 
problemer med at skaffe tilstrækkelig med kompetente frivillige til de ledelsesmæssige og 



strategiske opgaver klubberne står overfor, dels baserer mange af klubberne sig stadigvæk alene 
på frivillig arbejdskraft, hvilket gør det vanskeligt at varetage de daglige driftsopgaver som 
bogholderi, regnskabsførelse, medlemsregistrering mv. Det resulterer i visse tilfælde i, at de 
ledere, som egentlig burde bruges til at udvikle klubberne, i stedet må tage sig af driftsopgaver. 
Endelig er det et problem for enkelte klubber at fastholde udviklingen, såfremt klubben er udsat 
for stor udskiftning i klubbernes bestyrelse.  
 
Træningsfaciliteter 
Med til et godt fundament hører også tilfredsstillende adgang til gode og tidssvarende trænings- 
og konkurrencefaciliteter. Igen er det signifikant, at de klubber med tilfredsstillende adgang til 
træningsfaciliteter også er de klubber med de bedste sportslige resultater. Særligt er det tydeligt, 
at de klubber, som har adgang til deres egne trænings- og klubhusfaciliteter, også klarer sig 
bedre rent sportsligt. 
 
I forbindelse med Team Copenhagens bestyrelsesmøde den 7. december 2010 fremlagde 
sekretariatet en analyse, der beskrev, hvorfor København har svært ved at klare sig i den 
nationale konkurrence indenfor traditionelle hoIdidrætter som ishockey, volleyball, basketball, 
håndbold og til dels fodbold. Årsagerne hertil er mange. En af dem er uden tvivl manglende 
trænings- og konkurrencefaciliteter.  
 
 
Veluddannede trænere og sportschefer 
Veluddannede og erfarne trænere og sportschefer er ikke overraskende en nødvendighed i 
bestræbelserne på at opnå gode sportslige resultater. Det er sekretariatets vurdering, at de 
københavnske klubber grundlæggende er godt stillet med hensyn til antallet af kvalificerede 
trænere. Mange klubber overser imidlertid vigtigheden af at have en sportschef, som bl.a. har 
ansvaret for den strategiske udvikling af talent- og elitearbejdet i klubberne, udvikling af klubbens 
trænere samt at være daglig sportslig leder i klubben. Det er sekretariatets vurdering, at de 
klubber, som har ansat en kvalificeret sportschef, opnår en mere bæredygtig sportslig udvikling.  
 
Sekretariatet vil fremover have særlig fokus på, at klubberne gør en særlig indsats for at udvikle 
og videreuddanne elitetrænerne, ligesom sekretariatet vil tilskynde klubberne at ansætte en 
sportschef.    
 
Elitekultur 
Nogle af de københavnske eliteklubber har tydeligvis en særlig kultur, som driver klubbens talent- 
og elitearbejde. Et godt eksempel herpå er de københavnske roklubber DSR og KVIK. De har 
igennem mange års arbejde oparbejdet stor viden om, hvad der skal til for at skabe store 
sportslige resultater. Denne viden er efterfølgende blevet en del af den særlige kultur, som gang 
på gang har medvirket til, at klubberne har udviklet verdensklasseatleter. Samme kultur kan i 
større eller mindre grad ses i andre københavnske klubber. 
 



Præcis hvilke faktorer, der skaber disse særlige miljøer, er vanskeligt at definere. Organisatorisk- 
og ledelsesmæssige kompetencer, faciliteter, sportslig viden, sociale kompetencer, udnyttelse af 
netværk er blot nogle af de faktorer, som skaber de særlige succesfulde talent- og elitemiljøer. 
 
Konkret viden om disse miljøer er endnu et relativt uopdyrket område. Derfor er det glædeligt, at 
nyere forskning er med til at kortlægge disse miljøer. Dette er senest sket i Kristoffer Henriksens: 
”Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse”, som netop er udkommet. Sekretariatet ønsker fremover at 
indarbejde den nyeste forskning indenfor dette område i vores samarbejde med klubberne, ligesom 
bogen også er blevet fremsendt til vores samarbejdsklubber. 
 
 
Udarbejdelse af nyt støttekoncept 
Team Copenhagens nuværende støttekoncept har efterhånden eksisteret i fem år. 
Erfaringsgrundlaget og ny forskning på området gør imidlertid, at sekretariatet vurderer, at tiden er 
inde til en analyse af det nuværende koncept med henblik på udarbejdelse af et nyt 
støttekoncept. Derfor ønsker sekretariatet at igangsætte en proces, således at et nyt støttekoncept 
kan træde i kraft primo 2012.   
 
Køreplan for udarbejdelse af nyt støttekoncept 
 
 7. juni 2011 godkender Team Copenhagens bestyrelse køreplan for udarbejdelse af nyt 

støttekoncept  
 7. juni 2011 til medio august 2011 udarbejder Team Copenhagens sekretariat udkast til 

nyt støttekoncept. I dette arbejde inddrages relevante ressourcepersoner 
 Ultimo august 2011 afholdes der informationsmøde, hvor udkast til nyt støttekoncept 

præsenteres for og drøftes med eliteklubberne i København 
 I perioden frem til Team Copenhagens bestyrelsesmøde den 6. december 2012 udarbejder 

sekretariatet det endelige forslag til nyt støttekoncept 
 6. december 2011 behandler Team Copenhagens bestyrelse sekretariatets forslag om nyt 

støttekoncept 
 Nyt støtte koncept træder i kraft pr. 1. januar 2012.   

 
 
Bilag: 
 

1. Team Copenhagens støttekoncept 
 

 
 
 


