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

 

Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn           Indstillet beløb:  120.000 kr. 
 Ansøgeer: B. 93, FC Damsø og Fremad Valby  
 Idrætsgren: Fodbold                                                           
Ansøgte beløb: 410.000 kr. 
 Projekttitel:      Talentprojekter 
 

Team Copenhagens sekretariat har længe ønsket at støtte op omkring 
udviklingen af gode talentudviklingsmiljøer indenfor pigefodbold. Det 
skyldes, at der ifølge Dansk Boldspils Union (DBU) og Københavns 
Boldspils Union (KBU) er et stort uforløst potentiale indenfor pige- og 
kvindefodbold i København. Der findes således rigtig mange pigespillere, 
men ingen af de københavnske klubber er på et højt niveau, når det 
angår talentudvikling. De bedste piger har derfor hidtil måtte flytte til 
klubber som Brøndby IF og Skovlunde for at videreudvikle deres talent. 

Sekretariatet har holdt møder med specialforbund og udvalgte klubber om 
muligheden for at etablere gode talentudviklingsmiljøer. Målet for Team 
Copenhagen er, at en af de københavnske klubber i løbet af maximum 
to år skal opfylde DBU’s krav om at blive en såkaldt A-licens klub, 
hvilket bl.a. giver automatisk plads i landets bedste U 18 række samt 
økonomisk tilskud til talentudvikling. 

Sekretariatet har efterfølgende modtaget ansøgninger fra B.93, FC Damsø 
og Fremad Valby. Det gælder for alle tre ansøgninger, at de er 
gennemarbejdede, og alle tre klubber har et stort ønske om at udvikle 
pigefodbolden til et højere eliteniveau.  

B.93 har den fordel, at de har en stor tradition for succesfuld 
talentudvikling på drengesiden, som de ville kunne benytte sig af på 
pigesiden. Klubben har allerede indgået samarbejde med Team 
Copenhagen om pigefodbold i forhold til Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi. Endelig har klubben indgået samarbejde med HIK fra 
Gentofte Kommune om et tæt klubsamarbejde på pigesiden, som reelt 
betyder, at klubbens bedste U-15 og U-18-hold slås sammen i 
holdfællesskab.  På negativsiden skal det nævnes, at det er usikkert, 
hvorvidt leder- og trænerniveauet er på et tilfredsstillende niveau, ligesom 
det endnu er usikkert, hvorvidt samarbejdet med HIK er godt nok til, at 
projektet bliver en succes. Endelig skal det nævnes, at klubben er lavt 
rangeret på seniorsiden, hvilken kan få den betydning, at de allerbedste 
spillere søger væk, når de når seniorplan.  

For så vidt angår FC Damsø, så har klubben den fordel, at det er en 
ren pige/kvinde-klub, hvorved klubben undgår at skulle kæmpe med 
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drengene/mændende om klubbens ressourcer. Endvidere er klubbens 
seniorhold placeret i landets næstbedste række, hvilket er en fordel i 
forbindelse med at fastholde de bedste talenter, som derved har et sted 
at spille, når ungdomstiden er ovre. Endelig har klubben mange 
dedikerede frivillige, som yder et godt arbejde for klubbens generelle 
udvikling. På negativsiden skal det nævnes, at klubben pt. ikke har 
lønnet administrativt personale, ligesom antallet af højtuddannede trænere 
heller ikke er stort. Endvidere er klubbens erfaringsgrundlag med hensyn 
til talentudvikling på højeste niveau meget sparsom Endelig har klubben 
ikke mange frie økonomiske ressourcer til at støtte op omkring 
talentarbejdet.  

Fremad Valby har igennem årene høstet stor anerkendelse for klubbens 
breddearbejde. Klubben har langsomt, men sikkert udviklet sig til en af 
byens største, hvilket bl.a. skyldes en visionær ledelse, som har sikret 
klubbens gode faciliteter, fuldtidsansat personale og tilfredse medlemmer. 
Klubben har bevidst arbejdet for at få en stigende andel pige- og 
kvindemedlemmer. På især pigesiden har klubben efterhånden nået et 
niveau, som er så højt, at klubben gerne vil udvikle sig til en eliteklub. 
På negativsiden skal det nævnes, at klubbens traditionel set er en 
breddeklub uden stor erfaring indenfor eliteidræt, ligesom de økonomiske 
ressourcer ikke på nuværende tidspunkt er så store, at klubben kan 
støtte markant op om projektet. Ligesom B. 93 er klubbens bedste 
seniorhold lavt rangeret, hvilket også her kan skabe 
fastholdelsesproblemer for klubbens største talenter. 

Det var oprindeligt sekretariatets vurdering at udvælge det af de tre 
projekter, som havde størst potentiale, og som var tættest på at opfylde 
DBU’s kriterier for at opnå licensstatus. For alle tre klubber gælder det 
imidlertid, at de på nuværende tidspunkt er relativt langt fra det niveau, 
som skal til for at opnå DBU’s licensstatus. Det er derfor meget svært 
at udpege hvilket af de tre projekter, som har størst potentiale. Derfor 
indstilles der til at støtte alle tre projekter med hver 40.000 kr. Idet det 
stadig er sekretariatets vurdering, at Team Copenhagen kun har 
ressourcer til at yde markant støtte til et pigefodboldprojekt, vil der efter 
et år blive taget endelige beslutning om, hvilket af de tre projekter, som 
skal støttes fremover. Det skal i den forbindelse nævnes, at støtten til 
B.93 er betinget af, at Gentofte Kommune støtter projektet med minimum 
et tilsvarende beløb, idet projektet er et samarbejdsprojekt med HIK. 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 2 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb:      
140.000 kr. 
Ansøger: Dansk Mountainbike Klub (DMK) 
Idrætsgren: Mountainbike                                                             
Projekttitel:        Talent- og eliteprojekt i DMK 
Ansøgte beløb: 140.000 kr. 

 

DMK er den største og ældste cykelklub indenfor mountainbike i 
Danmark. Igennem de senere år er interessen for MTB-sporten steget 
markant, og Danmark har gennem tiden haft stor succes internationalt og 
bl.a. vundet VM-guldmedaljer. 

De senere år er de helt store resultater dog udeblevet, hvilket bl.a. 
skyldes mangel på elite- og talentudviklingsarbejde i klubberne. Dette 
ønskede man i DMK at gøre noget ved. Klubben ansøgte og modtog 
støtte i 2006 fra Team Copenhagen. Klubben har siden modtaget støtte 
fra Team Copenhagen. Primært til talentarbejde. 

Sideløbende med den hidtidige støtte har klubben gennemført Team 
Copenhagens klubuddannelse, og klubben synes i løbet af 2009 at have 
fundet et højt ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau. Klubben har 
således et fundament, der giver løfter om, at klubbens sportslige 
udvikling kan forbedres i de kommende år. 

Til trods for, at DMK har haft stor succes på seniorplan med danske 
mesterskaber på stribe og olympisk deltagelse ved Klaus Nielsen, har 
klubben valgt at satse målrettet på talentudvikling. Talentudviklingen har 
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hidtil været handicappet af, at de mest talentfulde unge ryttere i en 
meget ung alder har ladet sig lokke over på firmahold, hvorved den 
sportslige udvikling i visse tilfælde er gået i stå. 

Klubben har derfor arbejdet målrettet på at få etableret en 
træningsstruktur og elitemiljø, så klubbens største talenter fastholdes i et 
udviklingsmiljø, som er unikt i Danmark. Klubben ønsker i princippet først 
at slippe deres bedste talenter, når de er gode nok til at begå sig på 
de største internationale firmateams. Dette skal ske ved, at DMK 
etablerer et firmalignende team indenfor såvel juniorer som seniorer. Dette 
klubteam skal have unikke træningsmæssige rammer i form af gode 
trænere, coaching, div. kurser, materiel mv. Derved skal talenterne 
fastholdes, så deres sportslige udvikling forbedres i forhold til tidligere. 
Endvidere har DMK indgået samarbejdsaftale med Team Copenhagen om 
at indgå i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Det betyder bl.a., at to 
unge mountainbiketalenter påbegynder deres ungdomsuddannelse på en af 
de tre uddannelsesinstitutioner, akademiet samarbejder med, samt at de, 
ligesom de øvrige akademielever, har morgentræning under ledelse af 
DMK.   

DMK kan nu begynde at høste frugterne af deres langsigtede og meget 
seriøse arbejde. I 2010 vandt klubben to guld, en sølv og en 
bronzemedalje ved de danske mesterskaber. Ligesom to af klubbens 
ryttere vandt den nationale Shimanoliga. Endelig fik to af klubbens ryttere 
plads på det danske landshold. 

Målsætningen for den kommende sæson er 3 danske mesterskaber, 4 
landsholdspladser samt at alle klubbens talentryttere befinder sig i top 10 
i Danmark. På lidt længere sigt er det målet, at klubben får en rytter 
kvalificeret til OL i 2016 

Der ansøges om støtte til bl.a. aflønning af trænere samt 
træneruddannelse.  

 

Indstillingsnr: 3  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 
40.000 kr. 
 Ansøger: Københavns BMX 

 Idrætsgren: Talentprojekt Ansøgte beløb: 50.000 
Kr. 
 Projekttitel:      Støtte til talentprojekt 

 
Københavns BMX Klub så dagens lys, da klubben fik etableret en 
midlertidig BMX bane i Ørestad. Denne bane blev i forbindelse med 
udbygningen af Ørestad imidlertid nedlagt. Københavns Kommune 
etablerede en ny og permanent bane ved Amager Fælled, hvor klubben 
nu har en bane, som hører til de allerbedste i verden. 
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Klubben har sideløbende med etableringen af disse baner arbejdet meget 
tæt med Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen og Dansk Motor 
Union om at afvikle World Cup afdelinger i BMX på klubbens nye bane. 
I 2011 skal der arrangeres VM i BMX på klubbens bane på Amager. 
De hidtidige Arrangementerne har været en stor succes med sport i 
verdensklasse, mange tilskuere og stor mediebevågenhed. 
 
Klubben er først i løbet af de senere år begyndt at arbejde målrettet 
med talentudvikling. Klubben modtog således for første gang støtte fra 
Team Copenhagen i 2010. Dette skete på baggrund af en omlægning i 
klubbens organisation og ledelse, så der nu er flere ressourcer til at 
udvikle og drive talent- og elitearbejdet. Endvidere blev klubben styrket 
med tilgangen af en af landets allerbedste ryttere, Klaus Bøgh Andersen. 
Udover, at Klaus Bøgh Andersen har løftet det generelle sportslige niveau 
i klubben, har han også overtaget en væsentlig trænerfunktion for 
klubbens mange talentfulde ryttere. Det har blandt andet betydet, at to af 
klubbens største talenter nu er udtaget til det nationale talenthold.  
 
Klubbens store udfordring er, at det administrative og trænermæssige 
setup er meget sårbart, fordi det er ganske få personer, der står for 
den daglige drift af talent- og elitearbejdet. Sekretariatet har derfor 
opfordret klubben til at udvikle arbejdet, så det bliver mere bæredygtigt, 
end tilfældet er i dag. 
 
Målsætningen for Klaus Bøgh Andersen er at vinde DM og NM samt top 
16-placering ved VM. På talentsiden er det klubbens målsætning at opnå 
to finalpladser ved ungdoms-EM. 
 
Klubben, som har gennemført Team Copenhagen klubuddannelse, ansøger 
om støtte til at dække de forøgede udgifter, klubben har i forbindelse 
med, at der nu satses mere målrettet på talent- og eliteudvikling, 
herunder trænerløn, rejseomkostninger mv. 
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Indstillingsnr: 4 Indstilling: Tilsagn             Indstillet beløb:      90.000 kr. 
 Ansøger: Skøjteklub København  
 Idrætsgren: Kunstskøjteløb                                                 
Ansøgte beløb:       125.000 kr. 
 Projekttitel:       Talentprojekt 
 

Skøjteklub København har indtil for nyligt været hjemmehørende i Østerbro 
Skøjtehal. I forbindelse med renovering af området i og omkring Østerbro 
Stadion, solgte Københavns Kommune den grund, hvor Østerbro Skøjtehal 
lå. Som en konsekvens heraf er den gamle skøjtehal revet ned og en 
ny midlertidig er opført i Ryparken Idrætsanlæg. Som led i en større 
plan er det besluttet, at den midlertidige hal flyttes til en anden location 
på Østerbro, hvorefter den senere ombygges til en permanent skøjtehal. 
Samtidig opføres der en ny skøjtehal i Ørestad. Samlet set forbedres de 
fysiske rammer for kunstskøjteløb markant. 
 

Blandt andet på grund af usikkerhed med hensyn til facilitetsplacering har 
klubben været nede i en bølgedal sportsligt såvel som medlemsmæssigt. 
Derfor er det også glædeligt at opleve den massive fremgang, klubben 
har oplevet de seneste to år på begge områder. Den sportslige 
fremgang skyldes i høj grad, at klubben har ansat svenske Kalle Strid 
som cheftræner. Kalle Strid har blandt andet igangsat en række initiativer 
for klubbens trænere, hvilket har resulteret i, at der nu arbejdes langt 
mere målrettet i talentudviklingen. Det samlede trænerteam har desuden 
udviklet en træningsmodel, som har resulteret i, at langt flere talenter 
når et elitært konkurrencemiljø. Kalle Strid har formået at etablere et så 
godt miljø, at klubben nu er landets mest vindende kunstskøjteklub. 

Udover at være den mest vindende klub er flere af klubbens skøjteløbere 
begyndt at gøre sig gældende på internationalt niveau. Justus Strid har 
således kvalificeret sig til VM for seniorer, ligesom flere af klubbens 
talenter har lavet gode præstationer. 

Da kravene til at nå den internationale elite er meget høje, er klubben 
meget opmærksomme på at forbedre forholdene for klubbens talenter. Det 
har blandt andet medført, at klubben har ansat flere trænere samt, at 
klubben har indgået aftale med Team Copenhagen om at indgå i Team 
Copenhagen Eliteidrætsakademi. Efter sommerferien påbegynder to unge 
skøjteløbere således deres gang på akademiet, hvorved 
træningsintensiteten kommer op på det nødvendige niveau. 

Klubbens kortsigtede målsætning er at fastholde positionen som landets 
bedste samtidig med, at klubbens talentarbejde løftes yderligere. 
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Indstillingsnr: 5                             Indstilling: Tilsagn      Indstillet  beløb:   
110.000 kr. 
 Ansøger: Københavns Trampolinklub  

 Idrætsgren: Trampolin                                                   
Ansøgte beløb:   120.000 kr. 
 Projekttitel:      Elite- og talentprojekt  

 
Trampolinspringeren Peter Jensen, som hører til i verdenseliten, og som 
deltog ved OL i Beijing, er Danmarks absolut bedste springer. Peter 
stiller op for Københavns Trampolinklub, som i 2010 blev en realitet, da 
de to københavnerklubber MK 31 og NT 77 fusionerede. 
Mens MK 31 primært var en voksenklub, var NT 77 fra Grøndalcentret i 
langt højere grad en klub med et stort og velfungerende ungdomsarbejde. 
Ved at slå de to klubber sammen har man nu samlet ekspertisen et 
sted til stor gavn for den videre talent- og eliteudvikling. Team 
Copenhagen har da også støttet til to klubbers sammenlægning. 
De to klubber har dog samarbejdet tæt allerede før fusionen. Blandt 
andet stod klubberne i fællesskab om etableringen og driften af et 
talentcenter, som tilbød træning for regionens største talenter. Dette 
talentcenter har klubben imidlertid valgt at lukke, fordi klubben efter 
sammenlægningen nu har så mange talenter, at klubben har valgt at 
koncentrere alle kræfter og ressourcer på at udvikle klubbens egne 
talenter. 
Allerede i klubbens første leveår har Københavns Trampolinklub 
manifesteret sig som en af landets bedste. I 2010 vandt klubbens 
næstflest medaljer ved de danske mesterskaber, ligesom klubben blev nr. 
2 ved de danske holdmesterskaber for både kvinder og mænd. På 
talentsiden er der også fremgang over hele linjen. I november 2010 
deltog klubben ved ungdoms VM med tre personer. 
Udover, at Peter Jensen skal forsøge at kvalificere sig til OL i 2012, er 
det klubbens målsætning, at de i 2014 er landets bedste trampolinklub. 
Sidstnævnte indbefatter et resultatmål på i alt 19 DM medaljer samt fire 
medaljer ved de nordiske mesterskaber. Sidstnævnte skal blandt andet 
ske ved at uddanne flere højt kvalificerede trænere. Derfor vil en del af 
de ansøgte midler bruges på at uddanne og tiltrække nye trænere.  
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Indstillingsnr: 6  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 
110.000 kr. 
 Ansøger: Fægteklubben Trekanten 

 Idrætsgren: Fægtning Ansøgte beløb: 130.000
 Kr. 
 Projekttitel:      Støtte til talentprojekt 

 

Fægteklubben Trekanten har i en årrække været blandt Danmarks bedste 
eliteklubber og har ved de danske mesterskaber for såvel seniorer som 
ungdom været blandt de mest vindende.  

I 2006 etablerede klubben i samarbejde med Dansk Fægteforbund et 
kraftcenter i klubben. Formålet med kraftcentret var at styrke 
talentudvikling og sportslige resultater i klubben og samtidig styrke 
elitearbejdet på Sjælland og i Storkøbenhavn. Tanken bag kraftcentret var 
og er, at elitearbejde og talentudvikling skal foregå i klubberne, og 
Trekanten ønskede med kraftcentret at være primus motor i netop denne 
udvikling. Trekanten har en række talentfulde børne- og ungdoms- samt 
junior- og senior-fægtere, som har vist potentiale for fremtidige resultater 
på topniveau.  Klubben vil i tæt samarbejde med andre sjællandske 
klubber prøve at hæve eliteniveauet generelt.  

Trekanten ansatte i 2006 den italienske fægtemester Giorgio Guerrini. Af 
personlige årsager fratrådte Guerrini sin stilling 1. december 2008. Han 
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blev derfor afløst af den ungarske fægtemester Ferenc Toth, der 
varetager samme funktioner som Guerrini herunder at stå for daglig 
træning, individuel sparring og rådgivning af fægtere samt coaching ved 
konkurrencer.  

Ferenc Toth er en højt anerkendt træner og har siden sin tiltrædelse i 
tæt samarbejde med klubbens øvrige trænere formået at løfte klubbens 
elitearbejde markant. Udover en lang række danske mesterskaber for 
såvel seniorer som ungdom, har flere af klubbens fægtere opnået 
fremgang og gode resultater på den internationale scene. Det drejer sig 
specielt om fægtere som Oliver Jessing, Alexander Tsoronis og Filip 
Kihls. 

Trekantens målsætning for den kommende sæson er fortsat at være 
dominerende ved de danske mesterskaber; samt at mindst to af klubbens 
fægtere når blandt de 16 bedste ved ungdoms-VM og EM. På lidt 
længere sigt er det klubbens mål at få fægtere udtaget til det danske 
landshold, som ender blandt de otte bedste ved ungdoms-VM og EM i 
2012; at mindst to juniorer eller to seniorfægtere er blandt de 32 bedste 
på verdensranglisten samt at få kvalificeret en fægter til OL i 2016. 

Klubben har i 2007 gennemført Team Copenhagens lange 
klubuddannelse. De har dermed et tilfredsstillende ledelsesmæssigt niveau, 
ligesom deres træningsfacilitet er på et højt niveau. De ansøgte 
støttemidler skal bidrage til aflønning af klubbens fægtemester.  

 

 

 

 

Indstillingsnr: 7 Indstilling: Tilsagn           Indstillet beløb:  140.000 kr. 
 Ansøger: Danske Studenters Roklub (DSR) og Roforeningen KVIK  
 Idrætsgren: Rosport                                                          
Ansøgte beløb: 200.000 kr. 
 Projekttitel:       Kraftcenterprojekt 
 

I 2006 etablerede DSR og KVIK i samarbejde med Dansk Forening For 
Rosport og Bagsværd Roklub Kraftcenter København. Med etableringen af 
Kraftcenter København har man en målsætning om at hjælpe talentfulde 
og målrettede roere til at blive de allerbedste. Samarbejdet mellem KVIK 
og DSR er unikt i forhold til, at det er Danmarks to førende 
kaproningsklubber, der går sammen om et projekt. Projektet skal støtte 
elitearbejdet i rosporten og i samarbejde med trænere fra de to klubber 
støtte og udvikle de mest talentfulde roere i det storkøbenhavnske 
område. Team Copenhagen har støttet projektet siden etableringen i 
2006. 
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De to klubber har gennem tiderne været storproducenter af eliteroere til 
det danske landshold og har derigennem vundet et utal af danske 
mesterskaber, medaljer ved verdensmesterskaber samt medaljer ved 
Olympiske Lege.  
Kraftcenter København har overordnet det mål, at det skal være en 
naturlig fødekæde til Danmarks succesfulde rocenter i Bagsværd. Det 
gælder altså for kraftcentret om at udvikle sig mange talenter som 
muligt, der på sigt at gode nok til at indgå i det nationale rocenter. 
Konkret sker dette i forbindelse med tre satsningsområder. For det første 
skal kraftcentret udvikle tunge roere til den åbne klasse. Der er derfor 
lavet et langsigtet projekt med en gruppe herre i den åbne klasse. 
Projektet blev startet op i september 2009, og der er siden blevet 
arbejdet systematisk med en gruppe unge roere. Målet med disse roere i 
2011 er at få mellem fire og otte roere med til World Cups og VM. På 
længere sigt er det målet, at disse roere skal overgå til Danmarks 
Rocenter. For det andet har kraftcentret de seneste fire år arbejdet med 
at udvikle piger til letvægtsroning. Her er sæsonmålet at deltage i World 
Cups og internationale regattaer samt at få et hold udtaget til U 23 VM. 
For det tredje arbejder kraftcenteret målrettet med at udvikle elitetrænere.   
Team Danmark støtter op omkring kraftcentret og deltager ligesom Team 
Copenhagen i en styregruppe, ligesom Team Danmark også støtter 
kraftcentret økonomisk. 
Både DSR og KVIK har gennemført Team Copenhagens lange 
klubuddannelse, og det vurderes, at begge klubber kan fastholde og 
videreudvikle klubbernes imponerende elitearbejde.  
De ansøgte støttemidler fra Team Copenhagen vil blandet andet gå til 
træningslejre, konkurrencer og trænerløn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstillingsnr: 8 Indstilling: Tilsagn           Indstillet beløb:  125.000 kr. 
 Ansøger: KTK 86 & TRI4  

 Idrætsgren: Triatlon                                                          
Ansøgte beløb: 170.000 kr. 
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 Projekttitel:       TRI-Team Copenhagen 
 

De to triatlonklubber KTK 86 og TRI 4 har tidligere hver for sig 
modtaget støtte fra Team Copenhagen. Det har imidlertid været 
sekretariatets opfattelse, at de to elitemiljøer var relativ små og sårbare, 
hvorfor sekretariatet har opfordret klubberne til at samarbejde om den 
videre talent- og eliteudvikling. Med nærværende ansøgning er dette 
samarbejde dermed realiseret. 

Begge klubber hører til blandt landets bedste triatlonklubber. TRI 4 har 
længe været dominerende på den olympiske distance, mens KTK 86 har 
haft tradition for at klare sig godt på den lange distance. Begge klubber 
har igennem de år, hvor de har modtaget støtte fra Team Copenhagen, 
gjort sig fornemt bemærket nationalt såvel som internationalt. 

Den daglige træning er i sagens natur spredt. Dog har begge klubbers 
atleter fundet sammen på Bellahøj Svømmestadion, hvor meget af den 
indendørs svømmetræning foregår. Atleterne nyder her godt af det 
elitemiljø, som blandt andet er blevet etableret på grund af, at 
svømmestadionet huser det danske svømmelandshold. 

De to klubber har til sammen udtaget 15 atleter til elitegruppen, som 
projektet er målrettet til. For at blive optaget skal man være i top ti i 
Danmark for mænd eller top syv for kvinder (eller have potentiale til at 
nå dette niveau). De to klubber har med udgangspunkt i en 
samarbejdsaftale, som sekretariatet har været behjælpelig med at 
udarbejde, indgået et forpligtende samarbejde. En styregruppe sikrer det 
daglige arbejde, og der er herudover tilknyttet en sportschef, en 
administrativ medarbejder og tre trænere. 

Det er altafgørende for projektets succes, at der skabes et fælles 
træningsmiljø, hvorigennem atleterne kan udvikle sig. Det betyder blandt 
andet, at en stor del af den daglige træning kan foregå sammen.  

De kortsigtede målsætninger er, at de to klubbers atleter skal være 
meget dominerende til de danske mesterskaber for såvel kvinder som 
mænd. Endvidere skal der opnås top ti placeringer ved EM og VM lang, 
tre landsholdsudtagelser, deltagelse ved EM kort og medaljer ved 
Nordiske Mesterskaber. På lidt længere sigt skal de sportslige resultater 
gradvist forbedres, ligesom de to klubber skal have udtaget to deltagere 
til OL i 2012. 

KTK 86 og TRI4, som begge har deltaget i Team Copenhagens 
klubuddannelse, søger om støtte til at udvikle klubsamarbejdet. Dette skal 
blandt andet ske via aflønning af fælles trænere. 
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Indstillingsnr: 9  Indstilling:  Tilsagn           Indstillet beløb 
120.000 kr. 
 Ansøger: Sportsdanserforeningen KAF 

 Idrætsgren: Sportsdans Ansøgte beløb: 150.000
 Kr. 
 Projekttitel:      Støtte til talentprojekt 

 
Sportsdanserforeningen KAF, som er hjemmehørende i Grøndalscentret, 
rangerer blandt landets tre bedste sportsdanseklubber. De har gennem 
årene været rugekasse for dansere, som har udviklet sig fra dansk 
amatørelite til den internationale top. Blandt de mest prominente navne 
skal nævnes verdensmestre som Anne og Hans Henrik Laxholm, Jens 
Werner og Charlotte Jørgensen, Charlotte Egstrand og Holger Nietzsche. 
Disse dansere har alle startet deres elitedansekarriere i KAF.  
 
Team Copenhagen har igennem længere tid støttet klubben. I første 
omgang i form af individuel støtte, men i takt med at klubbens talent- 
og elitearbejde er blevet stadig mere systematiseret og kvalitetsfyldt, har 
klubben modtaget større projektstøttemidler. 
 
Klubben har især indenfor de seneste tre år arbejdet koncentreret med 
at udarbejde et talentudviklingsmiljø, som kan løfte klubbens arbejde 
generelt. Såvel strukturmæssigt som sportsligt er dette arbejde nu på et 
så højt niveau, at Danmarks Sportsdanserforbund har indgået en officiel 
samarbejdsaftale med KAF. Klubben skal hermed fremover huse et af 
landets to forbundskraftcentre (det andet kraftcenter er placeret i Århus). 
Her er det planen, at regionens mest talentfulde dansere samles til 
fælles kraftcentertræning. Etableringen af kraftcentret giver mulighed for 
endnu større fokusering og en udvidelse af aktiviteterne for Danmarks 
største talenter. Forbundet får ligeledes mulighed for, at skabe en klar 
linje i måden man udvikler de danske elitedansere. 
En større del af KAFs dansere vil blive udtaget til kraftcenterets 
elitesamlinger, og derfor har KAF valgt at tilrettelægge sit talentarbejde 
direkte efter aktivitetsniveauet og indholdet i disse samlinger. 
De sportslige målsætninger for klubbens dansere er meget forskellige, 
men danserne skal alle gøre sig gældende i toppen af den danske elite, 
ligesom flere af dem skal opnå semi- og finalepladser ved de største 
internationale dansekonkurrencer. 
Sideløbende med udviklingen af talentudviklingsmiljøet arbejder klubben 
med at forbedre deres dansefaciliteter i Grøndalscentret. Klubben ønsker 
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således for egne midler at udvide med et dansegulv. Klubben er 
imidlertid stødt ind i problemer med hensyn til myndighedsgodkendelse. 
Da det er af allerstørste betydning for klubben, at faciliteterne udvikles, 
er det sekretariatets håb, at Københavns Kommune hjælper til med en 
løsning. 
 
Klubben ansøger om støtte til drift af kraftcentret samt vidneførsel af 
klubbens nuværende talentarbejde. 
 
 
 
 
 
 

Indstillingsnr: 10  Indstilling:  Afslag           Indstillet beløb             
0 kr. 
 Ansøger: Copenhagen SFC 
 Idrætsgren: Floorball Ansøgte beløb:    
50.000 Kr. 
 Projekttitel:      Støtte til talentprojekt 

 
Floorball var indtil for få år siden en af de idrætsgrene, som opnåede 
størst medlemsfremgang i Danmark. Mange nye klubber og udøvere kom 
således til, hvilket også medførte et løft på det sportslige område. De 
seneste år har medlemstallet dog generelt set været stagnerende, og 
idrætsgrenen hører med sine ca. 5.500 medlemmer stadig til blandt de 
mindre holdidrætter. 
Team Copenhagen har igennem årene støttet den københavnske floorball. 
Særligt Hafnia Floorball, som er en af landets stærkeste blandt 
seniorerne, har modtaget støtte. Sekretariatet har gennem årene opfordret 
Hafnia til at satse mere målrettet på talentudvikling. Hafnia har dog ikke 
haft viljen og ressourcerne til denne opgave. 
Copenhagen SFC, som er en relativ ung floorballklub, har valgt at 
udvikle deres klub markant anderledes. Klubben har i første omgang ikke 
valgt at bruge særlige ressourcer på seniorsiden, men har i stedet 
koncentreret sig om at opbygge en stor og velfungerende børne- og 
ungdomsafdeling. I løbet af denne proces var Copenhagen SFC i dialog 
med Hafnia om at indgå et holdsamarbejde, idet de to klubber 
komplementerede hinanden på medlemssiden. Samarbejdet blev desværre 
ikke til noget. 
Klubben har haft stor succes med børne- og ungearbejdet og 
medlemstallet er nu oppe på 236 medlemmer, hvoraf 204 af disse er 
under 21 år. Klubben har således et eller flere hold i alle 
ungdomsrækkerne, hvilket er unikt indenfor floorball. Klubben er da også 
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landets største ungdomsklub. Københavns Kommune har netop tildelt 
klubben prisen, som årets københavnske idrætsforening.  
Klubben har sideløbende med den generelle klubudvikling arbejdet meget 
seriøst med talentudviklingen. Klubben har sørget for en kontinuerlig 
udvikling af trænerne, så de unge talenter kan modtage så god træning 
som muligt. De bedste af klubbens talenter har op til fire træningspas 
om ugen, hvilket må betegnes som et særsyn indenfor floorball. 
Dansk Floorball Union har først for nyligt valgt at arbejde systematisk 
med talentudvikling. Pt. er der kun U 19 landshold for piger og drenge. 
I de yngre årgange er der stadig ikke landshold. Derimod har Dansk 
Floorball Union nu etableret et talentprojekt for de yngre årgange, og 
Copenhagen SFC har her fået udtaget ti talenter til det projekt, som 
omhandler Øst-Danmark. 
Til trods for, at klubben er inde i en særdeles positiv udvikling, indstilles 
projektet til afslag. Begrundelsen hertil skal ses i relation til, at det 
sportslige niveau stadigvæk er relativt lavt i forhold til de projekter, Team 
Copenhagen ellers støtter. Sekretariatet vil dog følge klubbens arbejde tæt 
og tilbyde klubben en plads i Team Copenhagens klubuddannelse.   


