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

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                 Indstillet beløb: 160.000 kr. 
Ansøger:   Ajax København 
Idrætsgren:   Håndbold  
Ansøgte beløb:      160.000 kr. 
Klubkategori:   Elite  
 
  

Akademitræning + Etablering af sportscheffunktioner 

Ajax København er eneste bud på et københavnsk elitemiljø i håndbold. Klubben har 

tidligere udviklet en lang række spillere til den bedste liga for både mænd og kvinder og 

de danske ungdomslandshold, men måtte for nogle år siden erkende også 

talentudviklingsmæssigt at være sakket bagud i forhold til provinsen – især på 

herresiden. 

Klubben har savnet ledelsesmæssige ressourcer til at arbejde strategisk med 

talentudvikling. Derfor er der nu ansat to kompetente sportschefer med det 

overordnede ansvar for talentudviklingen på hhv. pige- og drengesiden. 

Et tiltag, Team Copenhagens sekretariat forventer sig meget af og derfor ønsker at 

støtte. 

Derudover er klubben med i samarbejdet omkring Team Copenhagen 

Eliteidrætsakademi og varetager morgentræningen for de mange håndboldspillere, der 

er optaget på akademiet, hvilket sekretariatet også ønsker at støtte. 

 

Relation til specialforbund ift. Team Danmark 

Håndbold er prioriteret idrætsgren hos Team Danmark, og Ajax er af Dansk Håndbold 

Forbund i den forbindelse karakteriseret som et ”centralt talentudviklingsmiljø” 

 

Tidligere støtte: 

• 2015: 140.000 kr. 

• 2014: 150.000 kr. 

• 2013: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn       Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:       Dansk Mountainbike Klub 
Idrætsgren:    Cykling  
Ansøgte beløb:    150.000 Kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Akademitræning + konsolidering af systematisk talentudvikling 

Dansk Mountainbike Klub har de senere år været dominerende i Danmark på både 

ungdoms- og seniorniveau og takket være nogle ekstraordinære talenter også markeret 

sig stort internationalt. 

Det er imidlertid afgørende for klubbens fortsatte udvikling, at talentudviklingen 

systematiseres yderligere, så resultaterne på længere sigt bliver mindre afhængige af 

enkelte talenter. Det første og vigtige skridt i den retning blev taget med ansættelse af 

en cheftræner. 

Denne har en nøglerolle i at sikre den røde tråd i klubbens systematiske talentudvikling, 

både som ansvarlig for implementeringen af klubbens ATK og som vejleder for de øvrige 

trænere.  

Med denne ansøgning ønsker DMK at konsolidere den systematiske talentudvikling, 

ligesom klubben er en del af Team Copenhagen eliteidrætsakademi og varetager 

morgentræning af såvel mountainbike- som landevejsryttere. 

Begge dele ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte. 

 

Relation til specialforbund ift. Team Danmark 

Cykling er prioriteret idrætsgren hos Team Danmark, og DMK er af Dansk Cykle Union i 

den forbindelse karakteriseret som et ”centralt talentudviklingsmiljø” 

 

Tidligere støtte: 

• 2015: 140.000 kr. 

• 2014: 150.000 kr. 

• 2013: 140.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 125.000 kr. 
Ansøger:   Hovedstadens Svømmeklub    
Idrætsgren:   Svømning 
Ansøgte beløb:                           145.503 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Etablering af international svømmeelite  

Som landets største idrætsforening og takket være den stærke, professionelle 

organisation har Hovedstadens Svømmeklub gode forudsætninger for at realisere 

målsætningen om at etablere et elitemiljø på internationalt niveau. 

Klubben udvikler sig kontinuerligt og har senest implementeret en ny langsigtet 

udviklingsplan for at øge kvaliteten af svømmetræningen for alle aldersgrupper. 

Klubben udvikler sig kontinuerligt både organisatorisk og sportsligt og har fokus på en 

fortsat styrkelse af talentudvikling og elitekultur. 

Med denne ansøgning er der fokus på at give de bedste junior- og seniorsvømmere 

international erfaring samt udvikle den biomekaniske og fysiologiske testning af 

svømmerne og endelig fortsat udvikling og uddannelse af klubbens mange 

konkurrencetrænere. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at bakke op om, men det er dog vurderingen, 

at klubben kan finansiere en større del af udgifterne til den internationale 

konkurrencedeltagelse, hvorfor indstillingen afviger fra det ansøgte beløb. 

  

Relation til specialforbund ift. Team Danmark 

Svømning er prioriteret idrætsgren hos Team Danmark, og HSK er af Dansk 

Svømmeunion i den forbindelse karakteriseret som et ”centralt talentudviklingsmiljø” 

 

Tidligere støtte: 

• 2015: 130.000 kr. 

• 2014: 120.000 kr. 

• 2013: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 130.000 kr. 
Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    
Idrætsgren:   Taekwondo 
Ansøgte beløb:                           130.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Konsolidering af udviklingscenter 

Nørrebro Taekwondo Klub varetager rollen som et af fire udviklingscentre under Dansk 

Taekwondo Forbund. 

Etableringen af udviklingscentrene har været vanskelig, og der er stadig ikke fuld 

opbakning i alle klubber til forbundets strategi på området. 

Der er dog ingen tvivl fra Team Copenhagens side om, at samarbejde lokalt, regionalt og 

nationalt er nødvendigt, hvis dansk taekwondo på længere sigt skal begå sig på 

internationalt eliteniveau. 

Nørrebro Taekwondo Klub har tilstrækkelig organisatorisk erfaring til både at foretage 

som klub og varetage rollen som udviklingscenter. 

Det kommende år er der fokus på den fortsatte udvikling af sidstnævnte, herunder 

samarbejdet med de lokale klubber og de øvrige udviklingscentre. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat fortsat at bakke op om med støtte, der 

primært går til aflønning af cheftræneren i udviklingscentret. 

 

Relation til specialforbund ift. Team Danmark 

Taekwondo er ikke prioriteret idrætsgren hos Team Danmark. 

 

Tidligere støtte: 

• 2015: 150.000 kr. 

• 2014: 150.000 kr. 

• 2013: 150.000 kr. 

  



 
 

Side 5 af 6 
 

Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:     Skøjteklub København  
Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 
Ansøgte beløb:         100.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Akademi + fortsat talentudvikling 

Skøjteklub København varetager morgentræning på Team Copenhagen 

eliteidrætsakademi, hvortil der igen er optaget kunstskøjteløbere. 

Beslutningen om at etablere en permanent skøjtehal på Østerbro giver nye perspektiver 

for talentudviklingen i Skøjteklub København med henblik på at kunne tilbyde 

tilstrækkelig træning til skøjteløbere i alle aldre. 

Skøjteklub København ønsker at realisere en ny strategi på talentområdet, og har derfor 

styrket sig på trænerfronten. 

Hvor langt perspektiverne rækker vil for alvor blive tydeligt, når skøjtehallen bliver 

etableret. 

Foreløbig ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte realiseringen af klubbens nye 

strategi fokus på en øget træningsindsats koordineret med varetagelsen af 

morgentræningen på akademiet. 

De ansøgte midler skal primært dække trænerlønninger. 

 

Relation til specialforbund ift. Team Danmark 

Kunstskøjteløb er ikke prioriteret idrætsgren hos Team Danmark. 

 

Tidligere støtte 

• 2015: 100.000 kr. 

• 2014: 140.000 kr. 

• 2013: 140.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn                       Indstillet beløb:  125.000 kr. 
Ansøger:           Stevnsgade Basketball   
Idrætsgren:                                 Basketball                                                       
Ansøgte beløb:                                 125.000 kr. 
Klubkategori:                                           Elite 
 
 

Konsolidering af struktureret talentudvikling 

Stevnsgade har i den forgangne sæson igen haft begge seniorhold placeret i landets 

bedste række. For damernes vedkommende blev til sølvmedaljer og en pokaltitel, mens 

herrerne endte på 7. pladsen. 

Driften af seniorholdene er placeret i et selskab, hvilket faktisk har givet ekstra 

ressourcer til talentudviklingen, da organisationen er tilpasset den nye struktur. 

Talentudviklingen er nu sammenhængende med tilstrækkelige og kompetente 

trænerressourcer på alle årgange, men klubben vil løfte talentudviklingen yderligere, og 

det ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte op om.  

Der er lagt en ambitiøs og realistisk handlingsplan med stort fokus på både træner- og 

langsigtet spillerudvikling, herunder samarbejde bl.a. om fysisk træning på tværs af hold 

og årgange.  

De ansøgte midler for den kommende periode skal primært dække aflønning af 

talentchef og fysisk træner. 

 

Relation til specialforbund ift. Team Danmark 

Basketball er ikke prioriteret idrætsgren hos Team Danmark. 

 

Tidligere støtte 

• 2015: 120.000 kr. 

• 2014: 120.000 kr. 

• 2013: 125.000 kr. 

 


