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Resultater forudsætter, at fundamentet har kvalitet 

Det er almen kendt, at opbygning af tillid i en organisation, der opererer i hård konkurrence, tager lang tid. 
Mens nedbrydningen af tilliden kan ske på et øjeblik. Tilsvarende er der tale om en langsigtet, krævende – 
og sårbar – proces, når idrætsklubber vil opbygge bæredygtige og kvalificerede talent- og elitemiljøer. 

Siden Team Copenhagen for snart 12 år siden blev etableret, er kravene til at begå sig i den 
nationale elite steget markant. Der er fremkommet rigtig mange flotte idrætsmiljøer over det meste 
af landet, og selv mindre byer har på imponerende vis skabt optimale betingelser for deres lokale 
favorit-idrætsgren. Et af Københavns mange spændende kendetegn er mangfoldighed, som både 
gælder sammensætningen af socialklasser, etnicitet – og naturligvis idrætsgrene. Denne 
mangfoldighed skal naturligvis også afspejle sig i Team Copenhagens arbejde med at skabe 
optimale betingelser for idrætstalent og –elite. Derfor bliver vi og de københavnske klubber hele 
tiden udfordret på kvalitet, kvantitet og kreativitet. I den sammenhæng er det også indlysende, at vi 
kan og skal lære af hinanden. Jeg kan i den sammenhæng ikke undgå at tænke på de impulser, 
som den norske cheftræner i Hovedstadens Svømmeklub, Øyvind Røsland videregav i CPH sport 
magasinet i oktober-udgaven: ”For mange talenter er det en voldsom udfordring, da mange for 
hurtigt har fokus på slutresultatet i form af en bestemt tid på en distance – og ikke, hvad der skal til 
for at svømme på den ønskede tid. Denne færdighed kan man bygge op ganske tidligt, men 
selvsagt skal det ske gradvist. Vi kan som trænere skærpe de unges bevidsthed ved løbende at 
stille spørgsmål til talenter.”  

Med nysgerrighed og ambition søger vi hele tiden efter at optimere de tilbud, som vi giver 
klubberne. I december-udgaven af CPH sport udtalte træner Michael Jørgensen fra Sparta:”Men 
lige nu er jeg meget optaget af det spændende kursus i ”Mentalitetsudvikling” med Christian 
Engell, som udbydes af Team Copenhagen. Vi arbejder nu med forankring i realiteternes verden, 
hvor især arbejdet med at gøre talenterne ansvarlige for egen udvikling tiltaler mig meget.” 

Men som udviklingslokomotiv skal vi hele tiden kritisk overvåge, at vi ikke blindt kører til næste 
station uden at have klubvognene med. I bestræbelserne på at dygtiggøre ledere og trænere søger 
vi efter at udbyde en stor mængde kurser og inspirationsmøder. Men vi erkender også, at vi endnu 
ikke tilfredsstillende er nået til, at ny og inspirerende viden i tilstrækkelig grad bliver konverteret til 
forbedret indsats og gode resultater ude i de københavnske klubber. Det fordrer både disciplin, tid 
og dygtighed hos ledere og trænere at reflektere over, hvordan nye impulser med fordel kan 
implementeres i klubbens arbejde og træning – og så at få implementeringen realiseret. En stor 
udfordring, som Team Copenhagen vil fokusere på både i 2016, 2017 og videre frem. 

 

Visionært, politisk valg 

Med beslutningen om etableringen af Team Copenhagen traf Københavns Borgerrepræsentation 
et visionært, politisk valg i oktober 2003. Det skete på baggrund af erkendelse af, at eliteidrætten 
for at leve og udvikle sig stiller særlige krav og har brug for særlig støtte, og derfor har behov for en 
organisation med særlig indsigt og kompetencer. 



Gennem de mere end elleve år, som Team Copenhagen har opereret, har politikkerne ydet støtte 
og vist forståelse for eliteidrættens egenart. Samtidig har Team Copenhagen fra dag 1 arbejdet for, 
at eliteidrætten udvikler sig på et socialt og samfundsmæssigt forsvarligt grundlag. Med klubberne 
som det afgørende fundament arbejder vi for, at de unge talenter kan forfølge deres idrætslige 
ambitioner, mens de også sikrer sig at få den uddannelse, som deres videre liv skal baseres på. 
Siden 2009 har vi tilbudt talenterne muligheden for afbalanceret at kunne satse på både eliteidræt 
og uddannelse, mens de også lærer at tage ansvar for de prioriteringer og nødvendige valg, der 
følger med at satse på en ”dual career”. Fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, som Team 
Copenhagen Eliteidrætsakademi samarbejder med, modtager vi generelt positive tilbagemeldinger 
om ”vores elever”. Der bliver fremhævet ord som disciplin, målrettethed, selvindsigt, robusthed og 
indre motivation. 

Med en københavnsk eliteidræt i udvikling og vækst er den videre færd uløseligt forbundet med 
øgede behov for økonomi og egnede faciliteter og træningstid. Udfordringer, som kræver fortsat 
støtte og forståelse fra politisk side og koncentreret og langsigtet indsats fra klubber og Team 
Copenhagen. 

2015 – et år, der skaber store forventninger 

2015 har været et flot idræts-år, som har budt på stribevis af flotte idrætspræstationer fra de 
københavnske udøvere. På langt sigt kan man ikke undgå at blive opfyldt af forventninger, når 
man opsummerer, hvordan byens talenter har markeret sig. I Team Copenhagen glæder vi os 
meget, når vi ser både nuværende og tidligere Akademi-elever markere sig som topatleter; og dem 
ser vi stadig flere af!!  

Når man sætter spot på årets mange fine præstationer, er der mange, der bliver highlightet, men 
da vi ikke har plads til at nævne alle, håber jeg, at de, der ikke bliver omtalt her, fortsætter med at 
levere, så jeg ikke kan undgå at nævne dem næste år. 

 

Succesrige klubber 

Ved NM i februar hentede kæmpere fra Nørrebro Taekwondo Klub fem medaljer, hvoraf to var af 
guld og begge blev vundet af Mohammed Mazovz. Københavns Bordtennis Klub tog guldet i fire 
ud af fem mulige rækker ved DM i marts; det blev til sølv i den femte. Tilsvarende var Amager Judo 
Skole dominerende ved hold-DM i april, hvor der blev hentet guld af kvinderne, U17 piger og U17 
drenge; herre senior tog sølv. Ved det individuelle DM i november hentede klubben: Otte 
guldmedaljer (heraf fem i ungdom), seks sølv (fem i ungdom) og fire bronze (en i ungdom). På 
imponerende vis hentede Fægteklubben Trekanten alle tre medaljer i herrernes fleuret; guldet gik 
til Alexander Tsoronis. Også kickbokserne fra Chin Gu tog for sig ved DM i maj; syv medaljer, 
heraf tre af guld. Højtflyvende var også 16 årige Vanessa Rae Smith fra Københavns 
Trampolinklub, som vandt guldet hos seniorerne både individuelt og synkront.  

Årets mest imponerende klub har været Sparta Atletik. Udover de to sikre holdmesterskaber for 
kvinder henholdsvis mænd, blev der ved DM i august vundet 45 medaljer – hvoraf 19 var af guld. 
Og dominansen viste sig blandt andet ved, at seks af de hurtigste på mændenes 400m kom fra 
klubben; og i længdespring havde man de fem bedste herre-springere.    



Miljøer, der leverer 

Når man arbejder med at stimulere væksten af udviklingsmiljøer, er fokus og spændingen ofte 
knyttet til miljøer på vej frem. Dem har vi heldigvis mange af i København. 

Efter beachvolley-hallen kom til på Refshaleøen, er der kommet fart på CPH Beachvolley. Og ved 
DM i august satte Eva Bang og Cecilie Olsen sig på tronen. Landets største idrætsforening, 
Hovedstadens Svømmeklub er dygtigt i gang med en langsigtet opbygning i en af de idrætsgrene, 
hvor Danmark er med på øverste niveau. Konkurrencen er hård og træningsmængden for at 
komme til tops er enorm, men ved de østdanske mesterskaber i marts hentede HSK 22 medaljer. 
Et godt tegn, der blev fulgt op ved DM på kortbane i december; her blev det til syv medaljer i 
seniorrækkerne, fem medaljer til juniorerne, hvilket var en markant forbedring i forhold til sidste år. 
Herudover rykkede HSK sikkert op i 1. division.  

Sportsdanserforeningen KAF, som allerede gennem mange år har bevist sig som en forrygende 
arrangør, stod i februar for EM i latindans for professionelle i forbindelse med Copenhagen Open. I 
februar 2016 slog KAF dørene op for EM i 10 danse. Samtidig arbejdes der hårdt i klubben for at få 
dansere med, som kan vinde medaljer i større sammenhænge.  

Som relativ ung forening har det været spændende at følge Københavns Taekwondo Klub. Ved 
seneste DM i november blev klubben 7. bedst med otte medaljer, hvoraf to var af guld. Flere år på 
bagen har judoklubben Mitani, men ved UDM i november hentede klubben guld i U12A, U12B, 
U15B og U15 A.  

Videre har det været glædeligt at se, at Stevnsgade Basketball er på vej tilbage som en faktor i 
toppen af dansk basketball. I december vandt kvinderne pokalfinalen og ligger lige nu med i toppen 
af ligaen. Og herrerne er godt på vej med dygtigt talentarbejde. Senest vandt deres U19-hold 
pokalfinalen. 

 

Lovende talenter 

Afgørende for, at klubberne fortsat kan skabe resultaterne, er sikring af kvaliteten i fødekæden. Og 
her er der mange flotte eksempler på, at der arbejdes dygtigt i de københavnske klubber. 

I februar slettede Maria Larsen fra KIF den 20 år gamle U20 rekord indendørs på 1500m og ved 
inde-DM gjorde hun også kål på rekorden på 3000m. På samme vis eliminerede Spartas Martha 
Traoré i juli en 35 år gammel U23 rekord i længdespring. Klubkammeraten Anne Sofie Kirkegaard 
satte med 54,17 på 400 m nye rekord både gældende for U20 og U23. 

Taekwondopigerne, Alberte Knudsen-Nielsen og Louise Sinkjær Lyngbæk fra Københavns 
Taekwondo Klub Tan Gun Sae Sim vandt begge guld ved International Masters i Bonn i oktober. I 
samme måned fightede fægtere fra Trekanten sig til hæder ved World Cup i Polen. Guld til herre 
junior holdet, som bestod af Thomas Lerche Berg, Kolja Dahlin og Conrad Seibæk Kongstad. 
Siden har Trekanten fået tre fægtere, som også er elever på Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi, indlemmet i Team Danmarks Talentprogram. Endelig bliver det spændende at 
følge 11 årige Smilla Thea Jensen, Kbh. Trampolinklub, som vandt U13-rækken ved både Frivolten 
Cup og German Open. 



Vidensnetværket TALENT-DK 

For første gang leverede netværket fem inspirationsmøder på et år. Især har ”Det frisættende slip”, 
hvor Charlotte Munksø fra Scenekunstskolen og Søren Christensen fra ManuVision på hver sin 
måde illustrerede, hvordan man kan arbejde med at ”give slip” i stedet for at blokere, når man står 
over for en stor opgave. Men generelt har inspirationsmøderne og seminaret på hver sin vis 
kredset omkring de svære transitioner gennem et talents udviklingsforløb. Det har været lærerigt 
og inspirerende at høre om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med talenters skift fra 
et miljø til et andet. Især seminaret satte i den sammenhæng fokus på relationernes rolle; gav os 
redskaber til at forstå hvilke, der satte retning, og hvilke, der gav mening. I den forbindelse var det 
interessant, hvordan Louise Kamuk Storm, SDU gjorde rede for de muligheder, relationerne havde 
for at kunne katalysere talentets udfoldelse gennem støtte og relevante udfordringer. Og at 
relationerne ikke nødvendigvis behøvede at komme fra den sfære, hvori talentet havde sin 
primære udfoldelse. Men også solodanser Gregory Dean og stormester Peter Heine Nielsen, som 
er træner for verdensmesteren Magnus Carlsen fra Norge, gav fra hver deres verden et gribende 
indblik i de roller og funktioner, som relationer kan have og bidrage positivt henholdsvis negativt 
med.  

 

2015 er slut, og vi er klar til 2016 

Som udviklingsmotor er det hele tiden Team Copenhagens opgave at supportere og katalysere 
arbejdet med opbygning af kompetente talentudviklingsmiljøer. Det er essentielt, at vi med 
konstruktiv selvkritik og feedback fra vore samarbejdsklubber hele tiden kæmper for at være et 
skridt foran med de satsninger, vi lægger vore ressourcer i. Det har blandt andet betydet, at vi i 
vores research efter nyt samt vore uddannelsesaktiviteter lægger særlig vægt på 
kompetenceudvikling af talenternes og elitens trænere. Vi har endda understreget det overfor 
klubberne gennem en udvikling af støttekonceptet, så der nu skal ligge udviklingsplaner for alle 
trænere, der indgår i projekter, der søges støtte til. Tilsvarende vil vi yderligere tilskynde, at 
eliteklubberne organiserer sig fremadrettet med sportschef-funktioner. 

Klubbernes arbejde med at skabe optimale talentudviklingsmiljøer vil naturligvis fortsat have vores 
bevågenhed. I den sammenhæng vil vi i mange tilfælde have fokus på et tættere samarbejde med 
de respektive specialforbunds ressourcer i det opbyggende arbejde med at udvikle miljøerne.  

Det er snart 4-5 år siden, at Kristoffer Henriksens spændende forskning kastede lys over, hvad der 
karakteriserer talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Viden, som har været inspirerende for 
mange ledere, men som endnu ikke har været understøttet af konkrete værktøjer til klubbernes 
eget arbejde. Team Copenhagen har det sidste års tid arbejdet på udviklingen af et operativt 
analyseværktøj, som kan anvise hvilke særlige parametre, de enkelte klubber skal ind og skrue på, 
hvis de vil have kulturen i klubben til at understøtte visionerne endnu mere sikkert. Forhåbentlig 
kan vi fortælle om de første erfaringer hermed om et år. 

På Eliteidrætsakademi-fronten har vi udover en stadig styrkelse af tilbuddene også en ny mulighed 
på programmet i 2016. 10. klasse, som en del akademiet er en støtte til de talenter, der ikke har 
mulighed for at tage på idrætsefterskole eller som endnu ikke er afklarede med deres valg af 
ungdomsuddannelse. Fra august kan vi tilbyde kommende Akademi-elever, at de kan starte et 10. 



klasses-tilbud med idrætslinje med lignende vilkår som akademielever. Det kommer til at ske på 
Kildevældskolen på Østerbro. Dermed bliver det muligt at kunne modtage morgentræning fra 7. 
klasse til afslutningen af en ungdomsuddannelse indenfor rammerne af Københavns Kommune. 

Men udvikling koster også penge, og da det ikke er lykkedes at få forlænget en 4-årig bevilling på 
0,5 mio. kr., må vi skære ind, hvor det gør mindst ondt på kerneopgaverne. Det bliver på det 
kommunikationsmæssige område, der kommer til at foregå en markant forandring. Den nyligt 
udkomne udgave af CPH sport bliver den sidste udgave i papirform. Men en ændring rummer ikke 
bare problemer, så vi har knoklet med at finde de muligheder, virkeligheden også rummer. Derfor 
kommer stofområdet fremover i en digital og mere aktualiseret form. Vi vil med denne ændring i 
langt højere grad være aktuelle og vil måske også inddrage nye muligheder for formidling. Vi vil 
fortsat behandle vigtig viden i form af temaer. 

Denne forandring falder næsten oveni, at vi ændrer hele måden Team Copenhagen’s website 
fungerer på. Det vil fremover fremtræde både grafisk og funktionelt i et noget mere tidssvarende 
design, hvor vi også vil åbne for interesserede læseres muligheder. Men mere herom i løbet af 
foråret. 

 

Udfordringer – ja, muligheder 

I en verden, som er fuld af konstante forandringer – og måske også nogle, der kan se truende ud, 
er vi i Team Copenhagen klar til at jagte muligheder og løsninger, så vi kan vedblive at være 
eliteidrættens gode ven, erfarne makker, provokerende udfordrer og åbne samarbejdspartner. 

 


