
 
 

Bilag 5.1:  
Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 
Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 125.000 kr. 
Ansøger:   Copenhagen Beachvolley 
Idrætsgren:   Beachvolley 
Klubkategori:  Elite 
Ansøgt beløb:   200.000 kr. 
 
  
 

Oprettelse af kraftcenter – fortsættelse af sportscheffunktion 

Beachvolley i København har fået et stort skub fremad med etableringen af 

Copenhagen Beachvolley, der råder over egen indendørs beachvolleyhal, som 

dog belaster klubbens økonomi. 

Copenhagen Beachvolley er velorganiseret og har sportsligt udviklet sig markant 

de senere år. 

Sporten er sideløbende blevet opprioriteret i Dansk Volleyball Forbund, hvor 

indendørs volleyball traditionelt har været klar førsteprioritet. Som et led i 

opprioriteringen er der nu etableret to kraftcentre – det ene i København hos 

Copenhagen Beachvolley. 

Det betyder en opkvalificering af træningsmiljøet, hvilket Team Copenhagens 

sekretariat ønsker at støtte. Da etableringen af kraftcenteret ikke skal ske på 

bekostning af klubbens egne talentaktiviteter ønsker Team Copenhagen 

ligeledes – i hvert fald på kort sigt – fortsat at understøtte den sportscheffunktion, 

som klubben etablerede for en håndfuld år siden. 

 

 

Tidligere støtte  
2015: 100.000 kr. 
2014: 120.000 kr. 
2013:   90.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 200.000 kr. 
Ansøger:   Fægteklubben Trekanten 
Idrætsgren:   Fægtning 
Klubkategori:  Elite 
Ansøgt beløb:   200.000 kr. 
 
 
 

Optimering af talentudviklingsmiljø – etablering af sportscheffunktion 

Fægteklubben Trekanten har i en lang årrække været blandt Danmarks bedste 

eliteklubber. 

Klubben har især markeret sig på fleuret, hvor der er leveret flotte 

ungdomsresultater – også på internationalt niveau. 

Målet for de kommende år er, at få fægterne til også at slå igennem på 

seniorniveau. Samtidig skal fødekæden dog fastholdes og gerne udvides til også 

at omfatte fægtere på kårde og sabel. 

Klubben råder over egne faciliteter i Ryparken. Organisationen er velfungerende 

og klubben råder over mange kompetente ledere. 

Der er lagt en plan for den fortsatte udvikling af det sportslige set up, som Team 

Copenhagens sekretariat ønsker at støtte. På kort sigt er det vigtigste 

ansættelsen af en sportsligt meget kompetent sportschef, som udover at bidrage 

til yderligere udvikling af talentmiljøet har særligt fokus på at indarbejde 

videoanalyse som en del af fægternes træning og forberedelser. 

Trekanten er desuden en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi og 

varetager morgentræningen for fægterne. 

 

 

Tidligere støtte  
2015: 150.000 kr. 
2014: 150.000 kr. 
2013: 130.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn                  Indstillet beløb: 75.000 kr. 
Ansøger:      Kraftcenter København (DSR og KVIK) 
Idrætsgren:    Roning 
Klubkategori:                                              Elite 
Ansøgt beløb:   75.000 kr. 
 
 
 

Kraftcenter med fokus på tunge herreroere 

DSR og KVIK etablerede i 2006 Kraftcenter København i samarbejde med Dansk 

Forening for Rosport og Bagsværd Roklub. Målet har fra start været at skabe en 

tættere forbindelse mellem roerne i klubberne og aktiviteterne for de allerbedste 

på Danmarks Rocenter. 

Team Copenhagen har støttet projektet siden etableringen. 

 

Kraftcenteret ligger dermed fint i forlængelse af det arbejde, DSR og KVIK (nu 

også i samarbejde) varetager med at udvikle yngre talenter. 

Det har været en stor succes, da flere af roerne på kraftcenteret netop begyndte 

til roning i forbindelse med de talentprojekter – med særligt fokus på at rekruttere 

roere til de tunge vægtklasser – som Team Copenhagen tidligere har støttet. 

Og netop herrerne i den tunge vægklasse er i fokus på kraftcenteret det 

kommende år. Det er samtidig ensbetydende med en lidt smallere satsning end 

de seneste år, hvilket er årsagen til det lavere indstillede beløb, men Team 

Copenhagens sekretariat ønsker fortsat at støtte arbejdet. 

 

 

Tidligere støtte  
2015: 150.000 kr. 
2014: 150.000 kr. 
2013: 150.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn     Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:  Københavns BMX Klub 
Idrætsgren:  BMX 
Klubkategori:             Elite 
Ansøgt beløb:   100.000 kr. 
 
 

 
Fortsat talentudvikling og elitesatsning 
Københavns BMX Klub er en relativt ny og lille klub, som råder over gode 

faciliteter ved Amager Fælled, og trods den beskedne størrelse er klubben 

relativt velorganiseret. 

 

Der er de senere år blevet arbejdet med at udvide klubbens træningstilbud til 

forskellige niveauer for at øge antallet af kørere i talentgruppen, så der kan 

etableres et reelt træningsmiljø. Det er lykkedes forholdsvis godt, selv om det 

stadig er nødvendigt med hyppige fællestræninger med andre klubber for at få et 

tilstrækkeligt højt træningsniveau. 

 

Foruden opbygningen af talentudviklingsmiljøet har klubben fokus på at støtte op 

om klubbens to elitekørere i jagten på internationale resultater på seniorniveau, 

ligesom begge fortsat har mulighed for at kvalificere sig til OL. Det er 

medvirkende til, at Team Copenhagens sekretariat ønsker at støtte Københavns 

BMX Klub med det ansøgte beløb. 

 

 

Tidligere støtte  
2015:   70.000 kr. 
2014:   70.000 kr. 
2013:   40.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 125.000 kr. 
Ansøger:     Københavns Trampolin Klub 
Idrætsgren:   Trampolin 
Klubkategori:                                           Elite 
Ansøgt beløb:   245.000 kr. 
 
 
 
 

Videreudvikling af talentmiljø – ansættelse af sportschef 

Københavns Trampolinklub har rykket sig betragteligt de senere år. 

Organisationen er velfungerende, og arbejdet med at skaffe klubben faste 

faciliteter i Grøndal Multicenter har lønnet sig. Det samme har klubbens indsats 

for at fastholde de unge talenter, hvilket har givet en vækst i antallet af såvel 

ungdoms- som seniormedaljer, selv om de internationale gennembrud på 

seniorniveau lader vente på sig. 

Klubbens potentiale er stort, men for at realisere dette er det på kort sigt vitalt at 

få ansat en sportschef til strategisk at styrke den sportslige udvikling. Herefter 

ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte op om iværksættelse af 

yderligere handlinger, der kan styrke klubbens talentudviklingsmiljø. 

Støtten for det kommende år vil derfor primært gå til sportschefansættelsen. 

 

 

Tidligere støtte  
2015: 150.000 kr. 
2014: 150.000 kr. 
2013: 110.000 kr. 

 

  



 
 

Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 140.000 kr. 
Ansøger:    Sportsdanserforeningen KAF 
Idrætsgren:   Sportsdans 
Klubkategori:                                         Elite 
Ansøgt beløb:   140.000 kr. 
 
 

 
Videreudvikling af sportscheffunktion samt fortsættelse af kraftcenter 
Sportsdanserforeningen KAF, der har gode faciliteter i Grøndal Multicenter, er 

landets næstbedste sportsdanserklub. Den er velorganiseret med dygtige ledere, 

selv om det er en fortsat udfordring at rekruttere nye. 

 

KAF fungerer som kraftcenter under Dansk Sportsdanser Forbund, hvilket Team 

Copenhagen støtter. Det kommer klubbens voksende gruppe af talenter til gavn i 

form af gode betingelser med aldersrelateret træning på alle områder. 

 

Klubben ansatte sidste år en kompetent sportschef til styrkelse af den 

langsigtede talentudvikling i en sportsgren, der ellers er præget af store 

satsninger på internationale ungdomsresultater. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at støtte op om det fortsatte arbejde med 

at optimere talentudviklingsmiljøet – herunder med etablering af diverse 

supportfunktioner. 

 

 

Tidligere støtte  
2015: 150.000 kr. 
2014: 150.000 kr. 
2013: 130.000 kr. 
 

 

  



 
 

Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 40.000 kr. 
Ansøger:     SIK Fight 
Idrætsgren:   Boksning 
Klubkategori:                          Bobler 
Ansøgt beløb:   40.000 kr. 
 
 

 
Understøttelse af klub- og talentudvikling 

SIK Fight er en bokseklub hjemmehørende på Nørrebro med træningsfaciliteter i 

Nørrebrohallen. 

Udover at tilbyde boksetræning til motionister har klubben et kamphold med unge 

talenter, hvoraf flere har stort potentiale. 

Klubben er imidlertid meget skrøbelig både ledelsesmæssigt og økonomisk. 

Derfor har Team Copenhagen det seneste år understøttet et forløb med henblik 

på at skaffe flere frivillige ledere og gøre klubben mindre afhængig af meget få 

personer. Et arbejde, der naturligvis skal følges op. 

Samtidig belaster de unge talenter økonomien voldsomt, hvis der skal være 

ressourcer til blot et minimum af aktiviteter, hvilket er væsentligt i et år, hvor en af 

klubbens boksere skal deltage i OL-kvalifikationsstævner. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte med samtidigt fokus på at 

sikre og forbedre talentudviklingsmiljøet i klubben på langt sigt. 

 

 

Tidligere støtte  
SIK Fight har ikke tidligere modtaget støtte fra Team Copenhagen 


