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6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 
 
 
Team Copenhagens Støttekoncept 
Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke 
eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at Team Copenhagen støtter de københavnske 
eliteklubber med økonomisk støtte. 
 
Udgangspunktet for uddelingen af støtten er nærværende støttekoncept, som sætter rammerne for 
hvem der kan modtage støtte og til hvad. 
 
 
Fundamentet skal være i top 
Rammerne for eliteidrættens udførelse er af stor vigtighed for en succesfuld udnyttelse af 
støttemidler fra Team Copenhagen. Dette gælder såvel de fysiske rammer, herunder 
idrætsfaciliteter og adgangen til dem, de trænerfaglige rammer, og sidst men ikke mindst de 
organisatoriske og ledelsesmæssige rammer. 
 
Det er Team Copenhagens vurdering, at en klubs succes mht. elitearbejde er afhængig af 
nedenstående figur, hvor fundamentet – ledelse og organisation, fysiske rammer og trænerniveau 
skal være optimeret før der kan skabes varig succes med udviklingen af talenter og seniorelite. 
Derfor ønsker Team Copenhagen at fastslå, at kommende ansøgere skal have et velfungerende 
fundament, eller som minimum en plan for, hvorledes rammerne fremover kan forbedres. 
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Ledelse og organisation 
Kravene til eliteklubberne er i de senere år blevet skærpet væsentligt. Det kræver en 
stærk organisation og en god ledelse at få succes indenfor eliteidræt. Især hvis 
denne succes ikke blot skal være af forbigående karakter.  
 
Derfor igangsatte Team Copenhagen i august 2005 en ambitiøs ledelses- og 
organisationsuddannelse. Kurset henvender sig til klubbernes bestyrelsesmedlemmer samt andre 
nøglepersoner i klubberne. Kurset findes i to varianter. Et grundkursus af ca. 4 ½ måneds 
varighed, og et udvidet kursus af ca. 9 måneders varighed. Det er planen, at samtlige 
københavnske eliteklubber i løbet af de kommende år skal gennemføre uddannelsen. Der kan 
læses mere om kurset på Team Copenhagens hjemmeside. 
 
Team Copenhagen har følgende krav for at klubber skal komme i betragtning til støttemidler fra 
Team Copenhagen: 
 

• For at opnå økonomisk støtte fra Team Copenhagen på beløb i størrelsesordenen 80.000 
kr. årligt og derover, skal ansøgerklubben have gennemført Team Copenhagens udvidede 
uddannelsesforløb i organisation og ledelse (alternativt skal der være truffet aftale om, 
hvornår uddannelsen kan gennemføres) 

• For at opnå økonomisk støtte fra Team Copenhagen på beløb i størrelsesordenen 40.000 
– 80.000 kr. årligt, skal ansøgerklubben have gennemført Team Copenhagens 
basisuddannelse i organisation og ledelse (alternativt skal der være truffet aftale om, 
hvornår uddannelsen kan gennemføres) 
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Fysiske rammer 
Såfremt en klub skal have opnå succes indenfor eliteidræt, er det af største vigtighed, at 
klubbens trænere og aktive har adgang til tilfredsstillende idrætsfaciliteter. Faciliteterne skal således 
være af en sådan standard, at træningen kan foregå på tilpas højt niveau.  
 
Københavns Kommunes idrætsfaciliteter har i de senere år været kritiseret for ikke at leve op til 
den forventelige standard. Kommunen har igangsat forbedringer på området, ligesom det kan 
forventes at der også i de kommende år vil forekomme væsentlige investeringer på området. 
Under alle omstændigheder vil Team Copenhagen i behandlingen af støtteansøgninger prioritere de 
klubber, som kan tilbyde deres aktive tidssvarende faciliteter.  
 
Væsentligt i den forbindelse er det at påpege, at også adgangen til faciliteterne er af største 
vigtighed. For at begå sig i eliteidræt, er det nødvendigt med mange timers træning. Derfor er 
en succesfuld elitesatsning afhængig af, at de aktive har adgang til træningsfaciliteter i det 
omfang, som er nødvendigt. Team Copenhagen vil derfor prioritere de klubber, som har den 
nødvendige adgang til faciliteter. 
 
 
Trænerniveau 
Det er sekretariatets erfaring, at der er stor sammenhæng mellem et projekts succes og det 
faglige niveau, klubbens elitetræner(e) har, herunder trænermæssig uddannelse og erfaring.  
 
Fremover vil ansøgninger fra klubber, som har trænere af højt fagligt niveau derfor blive 
prioriteret, ligesom klubber, der aktivt arbejder for en fortløbende uddannelse af deres trænere, vil 
blive prioriteret. 
 
 
Hvem kan modtage støtte? 
Team Copenhagen ønsker fortsat ikke at prioritere visse idrætsgrene frem for andre. 
I stedet vil prioriteringen foregå ved, at de klubber, hvor rammerne for eliteidrættens 
udfoldelse er tilfredsstillende, og hvor forventningen om resultatopnåelse er størst, vil blive 
prioriteret.  
 
Team Copenhagen kræver dog som minimum, at ansøgerklubben skal være hjemmehørende i 
Københavns Kommune, herunder at klubbens postadresse er i København. Desuden skal 
hovedparten af klubbens trænings- og konkurrenceaktiviteter foregå i Københavns Kommune, med 
mindre, at Københavns Kommune ikke kan tilbyde tilfredsstillende faciliteter, hvilket bl.a. gør sig 
gældende indenfor rosport og skiløb. Endelig skal projektet omhandle en idrætsgren, som er DIF-
anderkendt. Er den ikke det, så kan klubben alene modtage konsulentstøtte, samt deltage i 
Team Copenhagens kursusaktiviteter. 
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Med hensyn til resultatopnåelse, så har Team Copenhagen følgende mål for fondens arbejde: 
 

• Team Copenhagen arbejder for, at københavnske eliteudøvere skal vinde så mange 
medaljer ved danske mesterskaber som muligt indenfor såvel ungdom som senior 

• Team Copenhagen arbejder for, at så mange københavnske klubber som muligt skal være 
repræsenteret i landets bedste række indenfor de forskellige holdidrætsgrene 

• Team Copenhagen arbejder for, at københavnske eliteudøvere udtages af de forskellige 
idrætsgrenes specialforbund til landshold og andre internationale aktiviteter 

• Team Copenhagen arbejder for, at Københavnske eliteudøvere indgår i Team Danmarks 
støttekoncept, enten via direkte støtte, eller via træning i Team Danmarks elitecentre 

• Team Copenhagen arbejder for, at der etableres kraftcentre i København. Centrene skal 
så vidt muligt godkendes og støttes af de enkelte idrætsgrenes specialforbund. Og i 
bedste fald af Team Danmark. 

 
Team Copenhagen vil i behandlingen af indkomne støtteansøgninger prioritere klubber og 
ansøgninger, som kan opfylde ovenstående målsætninger enten øjeblikkeligt, eller indenfor en 
overskuelig fremtid. 
 
Der kan konkret ansøges om støtte til følgende målgrupper: 
 

1. Talentudvikling – Unge under 21 indenfor såvel hold som individuelle idrætsgrene. 
Udøverne skal være i den absolutte top indenfor de enkelte idrætsgren med potentiale til 
at placere sig i den nationale seniorelite  

2. Seniorelite – Aktive er i den danske seniorelite, og med potentiale til at opfylde 
ovenstående målsætninger. Dette gælder såvel holdidrætsgrene som individuelle idrætsgrene 

3. Træner- og lederudvikling – Der kan opnås støtte til uddannelse af elitetrænere, ligesom 
klubbernes ledere kan opnå støtte til at gennemføre Team Copenhagens ledelses- og 
organisationskursus 

4. Kraftcentre – Der kan ansøges om støtte til etablering og drift af kraftcentre. Etableringen 
kan foregå ved at klubber samarbejder om centrets drift, ligesom centret evt. kan opnå 
støtte fra såvel specialforbund som Team Danmark 

 
 
 
 
 
 
 
Hvad kan man opnå støtte til? 
Eliteklubber efterspørger en lang række ydelser i tilknytning til udførelsen af eliteidræt. 
Dette skal afspejle sig i de støttemuligheder, Team Copenhagen tilbyder. Nogle af 
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disse støttemuligheder kræver, at der ansøges via Team Copenhagens tre årlige 
støtteansøgningsrunder. Mens andre kan muligheder blot kræver en henvendelse til Team 
Copenhagens sekretariat. I det efterfølgende angives div. støttemuligheder 
 
Støttemuligheder, der kræver ansøgning 

• Løntilskud til træner og sportschef 
• Støtte i forbindelse med træningslejre og internationale konkurrencer 
• Trænerudvikling 
• Tilskud til fysioterapi, massage og lign. 
• Ekstraordinære udgifter til rekvisitter 
• Kraftcentre 

 
Støttemuligheder, der ikke kræver ansøgning 

• Generel konsulentbistand til elitearbejde, sponsorarbejde, kommunikation 
• Job og uddannelsestilbud 

 
Udover ovenstående tilbyder Team Copenhagen som nævnt også kursus i organisations- og 
ledelse, ligesom Team Copenhagen også samarbejde med Team Danmark og Institut for Idræt 
om at udbyde en række kurser for aktive og/eller trænere. På nuværende tidspunkt drejer dette 
sig om ernæringsvejledning, fysisk træning og anvendelse af test i træning, men udbuddet vil 
fremover bliver forøget. 
 
 
Mulighed for individuel støtte 
Der vil fortsat være mulighed for, at klubber kan indsende ansøgning på vegne af et enkelt 
individ. Hidtil har Team Copenhagen i visse tilfælde ydet støtte i størrelsesordenen 20.00 – 
30.000 kr. i individuel støtte.  
 
Det er imidlertid Team Copenhagens erfaring, at individuel støtte som oftest ikke har en 
afsmittende effekt for den resterende del af klubbernes elitearbejde. Derfor vil Team Copenhagen 
fremover prioritere projekter, som omhandler en større gruppe idrætsudøvere i de enkelte klubber. 
Kun i særlige tilfælde, hvor der eksempelvis er tale om særligt talentfulde udøvere med potentiale 
til internationale topresultater, vil der blive ydet individuel støtte. 
 
 
Hvem kan ikke opnå støtte? 
Team Copenhagen har desværre ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til alle, der ansøger. 
Det betyder derfor også, at selv projekter, som lever op til Team Copenhagens sportslige krav, 
kan opleve at modtage et afslag. 
 
Udover disse afslag findes der også ansøgere, som ikke kan modtage støtte fra Team 
Copenhagen. Det drejer sig om følgende grupper: 
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Team Danmark støttemodtagere 
De eliteidrætsudøvere, der modtager markant støtte fra Team Danmark kan som 
udgangspunkt ikke modtage støtte fra Team Copenhagen. 
 
Der åbnes dog op for, at enkelte udøvere kan modtage støtte begge steder. Det 
kræver at de enten indgår i et større projekt som indbefatter en større gruppe af 
klubbens øvrige eliteaktive, eller at de indvilger i at virke som lokomotiv/trækplaster 
for Team Copenhagen. 
 
 
Karantæneramte idrætsudøvere pga. doping 
Team Copenhagen ønsker ikke at støtte idrætsudøvere, der er i karantæne pga. brug af doping. 
 
 
Professionelle klubber 
Team Copenhagen støtter ikke de professionelle klubber, der er etableret som private 
erhvervsvirksomheder. 
 
 
Klubbernes forpligtigelser 
Såfremt en klub modtager støtte fra Team Copenhagen, følger der visse forpligtigelser med. 
Såfremt klubben ikke har gennemført kurset i organisation og ledelse, skal der træffes aftale 
herom. Dernæst forpligter klubberne sig til at følge et etisk regelsæt vedr. bl.a. doping. 
Klubberne forpligter sig også til løbende at holde Team Copenhagen orienteret om klubbens 
sportslige resultater. Sidst, men ikke mindst, forpligter klubberne sig til ved støtteperiodens ophør 
at udarbejde en evalueringsrapport, samt aflægge udførligt regnskab for brugen af støttemidlerne. 
 


