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Bilag 7: Implementering af Handlingsplan 2016 – status ultimo maj 2015 

OPGAVE Måned/ 
senest 

KOMMENTARER 
Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København 

Styrkelse af eliteklubberne 
Klubuddannelse 6 1 samlet forløb afviklet – 2 mere igangsættes i juni 

 
Eliteidræts-netværksmøder 6 Første møde afviklet og temaer for de følgende er fastlagt 

 
Mentalitetsudvikling 9 9 af 12 måneder afviklet planmæssigt – med stort engagement 

 
Udviklingsplaner for elitetrænere 6 Foregår som en integreret del af ansøgnings- og 

opfølgningssamtaler ifm. støtteansøgninger 
Tilbud om mediation 6 Tilbuddet markedsført på TCph-website 

 
Udvikling af værktøj til analyse af kulturen i eliteklubber 5 To testrunder afviklet i samarbejde med KTK – endelig 

implementering af analysen forventes i løbet af 2. halvår 
Afholdelse af 3 TALENT-DK inspirationsmøder 6 Afholdt som planlagt – med god deltagelse fra eliteklubberne 

 
Optimering af de aktives rammer 
Kursus i sportsernæring 5 Afholdt som planlagt 

 
Rekruttering af elever til Akademiet 3 I alt 105 ansøgere (2015: 65) – heraf 65 sportsligt godkendt 

 
Samarbejde med københavnske idrætsfolkeskoler om 
uddannelsesvejledning 

6 TCph bidrager med uddannelsesvejledning vedrørende 
idrætsklasser på ungdomsuddannelser 

Opbygning af jobportal 5 Møder med Study4Player og Job4Player – indledende kontakt til 
Kbh. kommune om samarbejde  

Kurser i Akademi-regi 6 Afviklet kurser i sportsernæring, skadesforebyggelse og Pure 
Performance 

Deltagelse i Idrætsforum København 5 Jeppe sidder i arbejdsgruppen hos IFK. – 17/5 orienterede TCph 
om arbejdet med eliteidræt i Kbh. kommune 

Samarbejde med NEXS (KU) 4 Åbning for muligheder for bachelor- og specialestuderende 
igangsat 

Tilbud om ”akademi-vilkår”på 10. klasse 4 Tilbud etableret på Kildevældskolen – med opstart i august 2016 
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Styrkelse af Team Copenhagen 
Økonomi 
Opstart på uddannelsen ”Ledelse af talent” i samarbejde 
med Vindermentalitet (og TALENT-DK) 

3 Starten udskudt til 2017 grundet for få kvalificerede tilmeldinger. 
Pågår undersøgelse om mulig afvikling i Team Danmark hhv. en 
større erhvervsvirksomhed også. 

Forberedelser til intensivering af sponsorjagt 6 Forberedelser er forløbet planmæssigt. Første kontakter 
etableres i 2. halvår 

Kommunikation 
Identificering af TCph´s kommunikative identitet 3 Processen gennemført – arbejdet med brand book pågår 

 
Opstramning af TCph´s visuelle identitet 4 Processen gennemført. Akademilogo harmoniseret med TCph-

logo 
Styrkelse af Akademiets website 4 Besluttet at lægge Akademiets website ind som del af TCph-

websitet 
Fokuseret anvendelse af sociale medier  5 Brugen påbegyndt og intensiveres gradvist. FB-brug intensiveret 

og udbygget med debat-forum samt anvendelse af #CPHsport 
og #CPH2RIO 

Websites moderniseres 4 Ny platform taget i brug – og redesign implementeret (styrket 
brugervenlighed på div. devices)  

Netværk m.m. 
Afvikling af Københavns Kommunes fest for de danske 
mestre 2015 

3 Vellykket afvikling – reportage i TV2Lorry 

Planlægning og afvikling af for-arrangement ved CAG 2016 6 Planlægning gennemført. Afvikling 18. juni 
 

 


