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Bilag 3: Handlingsplan 2017 for Team Copenhagen 

Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København 
Handling Målsætning Kommentarer 

Styrkelse af eliteklubberne 
Uddannelse af ledere og trænere 
 

• Klubuddannelse 
 

• Eliteidrætsnetværk 
 
 

• Fokus på sportslig ledelse 
 
 

• Mentalitetsudvikling 
 

• Mental træning 
 

• Udviklingsplaner for trænere    
 

• Talent og læring 
 

• ATK 2.0 
 

• Kurser og seminarer i TALENT-DK 

 
 
Individuelle forløb for 4-5 klubber 
 
3 møder i løbet af året 
 
 

Tilskynde klubber til ansættelser af 
sportschefer  
 
Igangsætte forløb med ny gruppe  
 
Basalkurser for trænere 
 
Prioritere fortsat videreudvikling  
 
(evt medtaget under samarbejde med SDU) 
 
Formidling og implementering 
 
Styrke klubbernes motivation for deltagelse 
gennem koordinering med andre tiltag – og 
operationalisering af læring  

 
 
Incl. kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Skal tage afsæt i aktuelle behov – 
kordineres med aktiviteter i TALENT-DK  
 
 
Rådgive ved rekruttering og understøtte 
rammerne i klubben 
 
 
 
 
 
Opsamling i forbindelse med ansøgning og 
midtvejsmøder 
 
Element i Elitekommune-aftalen 
 
 
Opfølgningsrutiner i forhold til refleksion og 
læring i forbindelse med midtvejsmøder 
 

Facilitetsmæssige forbedringer 
 

• Prioritere blandt behov for 
nyanlæg 

 
• Fortsat medvirken i NEC-

processen 

 
 
Afdække klubbernes reelle behov 
 
 
Sikre, at københavnsk talentudvikling bliver 
tilgodeset   

 
Ved konstaterede behov udarbejdes doku-
mentation til forelæggelse for KFU/KFF 
Idrætsenheden 
 
Dialog med Team Danmark samt øvrige 
interessenter 
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Rådgivning og konsulentydelser 
 

• Ekstern specialisthjælp 
 
 

• Kulturanalyser (elite- og 
talentmiljøer) 

 

 
 
Fortsat udvikling af netværk - indenfor bl.a. 
psykologi, fysiologi, fysioterapi, kost m.m. 
 
Implementering af kulturanalyse – 1. halvår  

 
 
Tydeliggørelse af klubbernes muligheder 
Nærmere information på TCph´s website 
 
Driftes af Team Copenhagen – evt. tilbud til 
øvrige eliteidrætskommuner 

Støttetildelinger 
 
 
 

3 årlige tildelinger – budget: 3,0 mio. kr. 
 

Fokus på understøttelse af langsigtet 
udvikling  
 

Optimering af de aktives rammer 
Fortsat styrkelse af Team Copenhagen 
Eliteidrætsakademi 
 

• Rekruttering af elever (fokus: 
individuelle idrætsgrene) 

 
• Samarbejde med Københavns 

idrætsfolkeskoler – 
uddannelsesvejledning 

 
• Samarbejde med Københavns 

folkeskoler 
 

 
 
 
Markedsføring af akademiet på landets 
idrætsefterskoler 
 
Større sammenhæng mellem 
idrætsfolkeskoler og akademiet 
 
 
Markedsføring af Akademiet 
 
 

 
Søge samarbejde med BUF om en 
uddannelsesstreng 

Udbygning af uddannelses- og jobaftaler 
 

• Jobportal 
 
 
 
 

• 10. klasse 
 
 

 
 
Undersøge muligheder for samarbejde med 
københavnsk/regional samarbejdspartner 
 
 
 
Tilbyde 10. klasse-elever at starter som 
akademielever til august 
 

 
 
Søge kontakt til KK´s Erhvervshus. Ønsker 
at skabe rammerne for jobformidling med 
fleksibilitet for eliteidrætsudøvere 
 
 
Fortsat og styrket samarbejde om at udvikle 
mulighederne i 10. klasse. 
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• Fælles aktiviteter for 

idrætsfolkeskoler og TCph 
Eliteidrætsakademi 

 
Skabe øget samhørighed og enighed om 
værdier for talentudvikling 
 

Uddannelse af de aktive 
 

• Kurser 
 
 
 

• Team Cph. Eliteidrætsakademi 
 
 
 
 

 
 

o Sportsernæring 
o Skadesforebyggelse 

 
 

o Orienteringsmøde for optagne 
elever og forældre 

o Life Skills kursus for elever 
o Life Skills kursus for 

ressourcepersoner (forældre, 
lærere og trænere) 

o Sportsernæring for elever og 
forældre 

o Sportsskader – behandling og 
forebyggelse 

o Fysiologisk screening – og 
opfølgende samtale 

o Pure Performance.  
 

 
 
Rettet mod unge atleter, som ikke går på 
Akademiet 
 
 
Løbende optimering af niveauet af alle 
kruserne. Vi vil have Hovedstadens bedste 
tilbud. 

Kommunikation 
Klubudvikling 
 
• Rådgive klubberne kommunikativt 

 
 
• Etablere platform for videndeling og 

diskussion klubberne imellem 
 
• Dele operationalisering af viden fra 

inspirationsmøder (TALENT-DK) i 
gruppen ”Team Copenhagen 
Eliteidrætsnetværk” 

 
 
Oplæg på Eliteidrætsnetværket 
 
 
Aktivere den lukkede gruppe ”Team 
Copenhagen Eliteidrætsnetværk” på FB 
 
 
 
 
 

 
 
Info om muligheder og opfordring til at tage 
kontakt 
 
Gruppen er oprettet, men endnu ikke 
aktiveret 
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Øvrige videndeling 
 
• Nyhedsbrevet CPHsport Inspiration 

 
 
• Deling af artikler på FB 

 
 
 
• CPHsport debatforum på FB 

 
Promovering af den københavnske 
eliteidræt 
 
• Skabe større synergi mellem 

klubbernes og vores kommunikation 
 
 
• Promovere klubbernes kampe og 

konkurrencer 
 

 
 
 
8-12 årlige nyhedsbreve 
 
 
Anvende relevante sider på FB, der kan 
være med til at dele vores artikler – udover 
vores egne sider 
 
Ugentlige indlæg/deling af artikler 
 
 
 
 
Udsendelse af vejledning til klubberne. 
Løbende opfordring til, at de deler deres 
nyheder med os 
 
 
Styrkelse af igangværende indsats på vores 
FBside 
 

 
 
 
CPHsport Inspiration er en del Club 
CPHsport 
 
Vil givet generere øget trafik til vores 
website 
 
 
 
 
 
 
 
Tydeliggørelse af, hvordan begge parters  
nyheder ved deling bringes i spil 
 

Events 
Medvirken ved CAG 2017 
 
 
 

Team Copenhagen varetager for-
arrangementet for sponsorer og 
samarbejdspartnere 

Afholdes tirsdag den 20. juni 2017 

Afvikling af Københavns Kommunes fest for 
de danske mestre 
 
 
 
 

For-arrangement for sponsorer og 
samarbejdspartnere 
 
 
 
Der skal ske en revitalisering af formatet – 
herunder brug af muligheden for 
sponserede priser 
 

Team Copenhagen forestår planlægning og 
afvikling af arrangementet i Rådhussalen på 
vegne af KK (OB). Arrangementet tjener til 
eksponering af KK som dynamisk by med 
en stærk idrætsprofil 
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Styrkelse af Team Copenhagen 

Økonomi 
Kommercielle indtægter 
 
 
 

Sponsoraftaler, faste: 375.000 kr. 
Sponsoraftaler, ad hoc: 30.000 kr. 
TALENT-DK partnere: 325.000 kr. 
Events TALENT-DK: 60.000 kr. 
Annoncer CPH web: 50.000 kr.   
 

Min. 1 sponsor-projekt/kvt.. 
 
Udarbejdelse af datablade for diverse 
kommercielle produkter 
 
Potentiale for yderligere barteraftaler 
afdækkes 
 
Sparring med eksterne specialister 
nødvendig 

Fundraising 
 
 

Samlet tilgang i fondsmidler til Team 
Copenhagen og TALENT-DK på kr. 
100.000 

1-3 ansøgninger i 2017 
 
Afsætte ressourcer til afdækning af 
potentiale. Evt. søge ekstern bistand 

Kommunikation 
Styrkelse af Team Copenhagens position 
 
• Styrke samarbejde med vigtige 

interessenter 
 
 
• Øge Team Copenhagens 

kendskabsgrad 
 
 
 
 
 
 
• Kvalitetssikring af sekretariatets 

eksekvering af brand values  

 
 
Kommunikere med større tydelighed i 
principielle sager 
 
 
Større synlighed i det fysiske offentlige rum 
og i klubberne kombineret med en stigende 
online aktivitet 
 
Skabelse af et ”ambassadør”-korps – 
primært bestående af nuv. / tidl. 
akademielever 
 
Gennemførelse af rutine, der sikrer en 
konsekvent  eksekvering af brand 
 

 
 
Større fokus på vigtige interessenter i 
forbindelse med artikler, 
pressemeddelelser, årsberetning o.l.  
 
Både TCph, Eliteidrætsakademiet og 
TALENT-DK skal være omfattet 
 
 
Erfaringen med ”Ugens elev” på web og FB 
dokumenterer, at akademieleverne er et 
stærkt redskab 
 
Arbejdet med nye websites, lukning af CPH 
sport, ny visuel identitet baseret på arbejdet 
med TCph´s brand er ved at være 
overstået. De nye rammer skal nu 
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formuleres i en praksisorienteret brandbook 
 

Bidrag til øget egenindtægt Udarbejdelse af strategi, som skal ligge klar 
til implementering fra januar 2017, der 
kombinerer aspekter fra både marketing og 
kommunikation  

Sikres kooridnering med Kommunikation, så 
udbudte varer også kan realiseres teknisk 
og ikke belaster ressourcer 
uforholdsmæssigt 

Netværk 
Samarbejde med Team Danmark 
 

Deltagelse i respektive netværk 
 
Styrke samarbejdet med årlig perspektivdag 

- primo hvert år 
 

 
 
I henhold til Elitekommuneaftalen 
 

Samarbejde med Danmarks Idræts forbund Dialog om - evt. fælles udvikling af – nye 
uddannelsesmuligheder 
 
Overblik over DIFs rådgivningsmuligheder 

Dialog med DIF er åbnet 
 
 
Til gavn for klubber og ad hoc til eget formål   
 

Styring og udvikling af TALENT-DK 
 

• Årsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Center for Talentudvikling 
 
 

 
 
1 partnermøde 
3-5 inspirationsmøder *) 
1 heldags seminar – primo november 
 
Udarbejdelse af antologi - webbaseret 
 
*) evt. udvikling af nye mødekoncepter 
 
 
 
Funding af centret forsøges fortsat etableret 
i samarbejde med Bøgetorp ApS – hele året 

 
Styrket fokus på klubbernes udbytte af 
deltagelse: 

- Operationalisering af viden: 
- Udvikling af formater 
- Rutiner for opfølgning 

 
- Øget brug af www.TALENT-DK.dk 
-  
- Koordinering med indhold i 

Eliteidrætsnetværket 
 
Etablering uløseligt forbundet med 
nødvendig funding – søgning pågår ind i 
2017 
 

Deltagelse i Idrætsforum København 
 
 

Tættere relationer til specialforbund Primært fokus på samarbejde om forbedring 
af faciliteter 

Samarbejde med NEXS (KU) Tilbyde mulighed for bachelor- og Fremsende konkrete emner til 

http://www.talent-dk.dk/
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specialestuderende opgaver/projekter 

Åbenhed for at modtage ulønnede 
praktikanter 

Støtte op om udøvere, der ønsker 
erhvervspraktik 
 
Fortsat samarbejde med CPH Business 
Sport Mgt.  

Tilbyde indblik i TCphs arbejde 
 
Modtage inspiration 
 
Øge kendskabet til TCph 

Samarbejde med KFF   Bedre prioritering af eliteidrætten Tilbyde rådgivning indenfor: 
- Klubudvikling (TCph´s klubudd.) 
- Kommunikation 
- Events 

 


