
Pkt. 3.1 Ledelsens beretning 

København bliver et stadig bedre sted at dyrke eliteidræt 

Dette er Team Copenhagens syvende årsberetning, og det er heldigvis symptomatisk for fondens 
virke, at jeg igen kan berette om et år med spændende udvikling og fine resultater. 

Muligheder og ansvar 
I august kunne Team Copenhagen Eliteidrætsakademi starte sin anden sæson med en udvidelse, 
så håndboldtalenter nu også kunne få glæde af akademiets tilbud. I løbet af efteråret blev der 
indgået aftale med Københavns Tekniske Skole, så både HTX- og øvrige faglige elever i 2011 kan 
søge optagelse på akademiet. Og endelig vil der i 2011 blive åbnet mulighed for talenter fra 
bordtennis, kunstskøjteløb, cykling (landevej og mountainbike) samt taekwondo. 

Akademiet har fået en flyvende start, men der er ingen tvivl om, at alle implicerede parter løbende 
skal stille krav til sig selv og hinanden om kontinuerlig udvikling og tilpasning, så vi sammen udgør 
et optimalt tilbud for de unge idrætstalenter. 

Hos de unge talenter skal oplevelsen af stigende lyst og evne til selv at tage ansvar for egen 
udvikling være en naturlig del af den samlede skoling. 

Dyb respekt 
At gå ud af efterårssæsonen med et forspring på 19 points og en kvalificering til ottendedelsfinalen 
i Champions League fortæller om et fantastisk år for FCK. Og selv om, vi på ingen måde har andel 
i resultatet, vil vi ikke undlade at udtrykke vores dybe respekt.  
 
Traditioner – og nye veje 
Blandt ”vore” foreninger vil jeg fremhæve SPARTA, Københavns Bordtennisklub samt roklubberne 
DSR og KVIK.  

Atletikherrerne sikrede sig oprykning til den europæiske superliga, og som kvinderne sikrede de 
sig igen det danske holdmesterskab. Hertil kommer en meget stor mængde individuelle senior- og 
ungdomsmesterskaber. – Kvindeholdet i KBTK sikrede sig for første gang det danske mesterskab, 
mens herreholdet markerede, at afstanden op til de øverste trin på mesterskabsskamlen er blevet 
meget lille; hvilket yderligere er blevet forstærket ved holdets tilgang af Kasper Sternberg, som i 
efteråret vandt EM-sølv i herredouble. 

Roerne har vist, at de både gennem samarbejde i det fælles kraftcenter og benhård konkurrence 
har formået at fastholde deres positioner som leverandører af roere i international topklasse. Og 
anvendelsen af det spændende ”Talent 2016”-rekrutteringsprojekt giver allerede spændende løfter 
om udvikling af morgendagens stjerner. 

TALENT-DK 
Normalt forpligter vi os til at afholde 2-3 inspirationsmøder om året; men i 2010 blev det til fire 
meget spændende aftner. Maj bød på ”Fastholdelse af talenter” med ungdomsforsker Søren 
Østergaard og i juni havde fornøjelsen af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, som fortalte om sin 
forskning vedrørende ”Ledelse af primadonnaer”. Efteråret bød på HR konsulent Christian 



Mikkelsen; CODAN, som gav os indsigt i ”Forløsning af potentiale”, og endelig var vi på Rytmisk 
Musikkonservatorium, hvor prorektor Lars Brinck inspirerede med sin forskning af uformel læring. 

Når man hertil lægger et suverænt partnerarrangement på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 
hvor vi fik mulighed for at møde accordionisten Andreas Borregaard, som fortalte om, hvordan han 
forberedte sig på at gå ind og levere sit ”livs største præstation” samt afholdelsen af vort 
formentligt bedste talentseminar den 9. november (”Udvikling af optimale talentmiljøer”), så kan vi 
med glæde se tilbage på et forrygende godt år, hvor fagligheden fik et flot ryk opad. At vi hertil kan 
lægge, at den københavnske eliteidræt havde deltaget med ledere og trænere i større omfang end 
de tidligere år, lover godt for den fortsatte udvikling af talentarbejdet i København. 

Krævende at være en moderne forening 
I overensstemmelse med dynamikken i vores store organisations- og lederuddannelse har året for 
en række klubber, som tidligere har gennemført uddannelsen, budt på en opfølgende Mønsterklub-
analyse. Det generelle billede viser, at de evaluerede klubber fortsætter styrkelsen af klubbernes 
nødvendige rammer. Men for enkelte klubber har det vist sig, at gassen på vitale områder er ved at 
sive ud af ballonen. Disse vil vi selvfølgelig gerne hjælpe, men det kan også vise sig, at kræfterne 
og de nødvendige ressourcer til elitearbejde ikke fortløbende er til stede, og så er det sundt at se 
virkeligheden i øjnene.  
 
I slutningen af året udarbejdede vi til vores bestyrelse en analyse af holdidrætternes situation i 
København, og det var ikke just festlige plancher, der blev fremført. Især stod de økonomiske og 
organisatoriske ressourcer i et grelt lys i forhold til, hvad der kræves for at spille med i bedste liga. 
For størstedelen af idrætsgrenenes vedkommende handler det nemlig ikke kun om at drive 
forening; det handler om at kunne drive forretning!! Ydermere udgør utilstrækkelige 
konkurrencefaciliteter for de indendørs idrætsgrene en alvorlig hindring for at spille med i på 
øverste niveau i de respektive boldspil. En hindring, som fortjener at blive fjernet i de kommende 
år. 
 
Det område, der tegnede sig bedst i analysen, var arbejdet med at udvikle talenter. Og selv om 
talentudvikling af fineste karat ikke automatisk leder til deltagelse på højeste seniorniveau, er det 
vigtigt, at klubberne og Team Copenhagen aldrig taber fokus på dette område og på de holdninger, 
der knytter sig til arbejdet.  
 
2010 har i kølvandet på store danske resultater budt på en del populistiske bud på, hvordan 
talentarbejdet i Danmark fremover bør gribes an. Team Copenhagen vil aktivt slås for, at talenter 
udvikles med en respekt for det omgivende samfund, så det sker på en social og samfundsmæssig 
forsvarlig måde. 
 
Vi har ikke længere hold, der starter på vores store uddannelse i august, men der er heldigvis 
stadig klubber, der ønsker at gennemføre den. Enten fra begyndelsen, eller som nu føler sig 
modne til at kaste sig over overbygningen. Det sker gennem individuelt tilpassede forløb, hvor vi 
stadig nyder samarbejdet med Henning Hansen fra SportHouse. Herudover bliver der i det nye år 
udbudt kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, så de kan blive helt fortrolige med at arbejde med 
Udviklingsplanen.  
 



Økonomi 
Med en vis optimisme forsøgte vi os i år med at samarbejde med en sponsorformidler – dog 
absolut uden held. Så vi er ekstra glade for den hjælp, som vores to største sponsorer, Deloitte 
samt Sund & Bælt har ydet os i 2010; og vi ser frem til fortsat godt samarbejde i det nye år. Vi er 
også glade for vores øvrige samarbejdspartnere, der tilsammen giver os og de københavnske 
atleter nogle meget hjælpsomme hænder. Tak til jer alle. 
 
Vi har dog ikke opgivet at skabe endnu flere og lukrative partnere, for det er en vigtig sag for byens 
udvikling, at der tilbydes gode rammer for vores talentfulde børn og unge, som vi fortsat satser på 
at få erhvervslivet til at deltage i. 
 
2011 – nye muligheder 
I bestræbelserne på at skabe bedre faciliteter for de københavnske atleter vil vi fortsætte vores 
gode samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Og vi ser frem til, at beachvolley i årets 
første måned får sin indendørs arena. Men der er flere af vore klubber, der har behov for mere tid 
og fleksibilitet, for at de kan fastholde den fine udvikling, de er inde i. 
 
I samarbejde med Børne- og Unge Forvaltningen håber vi også, at der kan skabes grobund for 
kommunens næste idrætsfolkeskoler, som har vist sig værende et attraktivt tilbud (læs: Bellahøj 
Skole) til de københavnske skolebørn. 
 
I takt med, at Københavns tilbud til unge uddannelsessøgende med idrætsinteresser vokser, stiger 
behovet for kollegier også. På dette område håber vi også på forståelse og samarbejde med 
kommunens politikere, så København har gode tilbud på ”alle hylder”.  
 
Selv om vi ved, at optimisme i idrættens verden også afføder behov for øgede ressourcer, satser vi 
på, at de mange gevinster, som velfungerende idræt tilfører et samfund, vil overbevise politikere og 
erhvervsliv om, at området er værd at investere i. 
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