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Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 125.000 kr. 
Ansøger:   ABC 
Idrætsgren:   Cykling 
Ansøgt beløb:   165.000 kr.  
Klubkategori:                                               Elite  
 
  
 

Skærpet talentudvikling  

Cykelklubben ABC fra Tingbjerg har tradition for at udvikle danske cykeltalenter og vil 

det kommende år forsøge at skærpe netop den indsats. 

Klubben droppede for et par år siden ambitionerne om at drive continental-hold og har 

siden ledt efter den rigtige balance mellem arbejdet på U19- og U23-niveau. 

Sidstnævnte er meget omkostningskrævende i en sportsgren, der generelt er 

udgiftstung pga. udstyr og rejser, hvorfor klubben løbende har prioriteret tydeligere og 

tydeligere til fordel for den yngste af de to grupper, hvor ABC nu råder over et 

udviklingstilbud, der ikke økonomisk kan måle sig med de allerbedste hold herhjemme, 

men er meget tæt på indholdsmæssigt, hvilket U19-rytternes udvikling også afspejler. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at støtte klubbens skærpede fokus på decideret 

talentudvikling, hvilket klubben har lagt en langsigtet og sammenhængende plan for. 

Takket være stor velvilje blandt de af klubbens tidligere ryttere, der fungerer som 

trænere, holdes udgifter nede, og støtten går primært til træningssamlinger, fysiske 

tests og konkurrencedeltagelse. 

Forskellen på det ansøgte beløb og indstillingen skyldes, at sekretariatet vurderer, at der 

skal en større grad af egenbetaling til ved deltagelse i løb i udlandet, hvilket klubben vil 

forsøge at leve op til. 

 

Tidligere støtte: 

2015: 125.000 kr. 

2014: 125.000 kr. 

2013: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 125.000 kr. 
Ansøger:   B.93 
Idrætsgren:   Fodbold  
Ansøgt beløb:   150.000 kr. 
Klubkategori:                                               Elite  
 
 
 

Sammenhængende talentudvikling – og akademitræning 

B.93 har en lang tradition for at udvikle drengetalenter, der kan gøre sig på 

landsholdsniveau. Det er klubben fortsat dygtige til, og selv om klubbens førstehold 

befinder sig i landets tredjebedste række, er klubben licensgodkendt af DBU for 

talentarbejdet. 

Det gælder også på pigesiden, hvor der er naturligvis er større muligheder for på 

længere sigt at slå igennem som klub på seniorniveau. Den langsigtede udvikling på 

kvindesiden er et af indsatspunkterne i samarbejdet med Team Copenhagen, og der 

hvor økonomisk støtte i øjeblikket kan gøre den største forskel. 

Derudover varetager B.93 morgentræningen for fodboldspillere af begge køn på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi. 

Derfor ønsker Team Copenhagens sekretariat ønsker fortsat at bakke op om klubben 

med støtte til trænerlønninger og diverse supportfunktioner, dog – i klubregi – med 

primært fokus på pigesiden, hvorfor der også er forskel på det ansøgte beløb og 

indstillingen. 

 

Tidligere støtte: 

2015: 150.000 kr. 

2014: 125.000 kr. 

2013: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:     Copenhagen Floorball Club  
Idrætsgren:    Floorball 
Ansøgt beløb:   178.600 kr. 
Klubkategori:                                            Elite  
 
 
 

Fortsat opbygning af talentudviklingsmiljø 

Copenhagen Floorball Club er en klub med stort udviklingspotentiale i en sportsgren, der 

også er på vej frem og har gode vækstmuligheder, både på bredde- og eliteniveau. 

Klubben råder over en del talenter, der nærmer sig senioralderen. De kommende år 

gælder det om at fortsat styrke talentudviklingen og sikre en så tydelig afsmitning på 

seniorniveau, at dansk floorball – i samarbejde med forbundet – nærmer sig 

internationalt topniveau. Heldigvis har Dansk Floorball Union fået mere fokus på 

talentarbejdet, hvorfor det fortsat giver mening Team Copenhagens sekretariat at 

understøtte udviklingen i Copenhagen Floorball Club.  

Klubben har fremlagt en ambitiøs plan, der med klubbens svenske cheftræner i spidsen 

skal sikre at niveauet på talentudviklingen hæves hele vejen op, startende fra klubbens 

yngste spillere. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at støtte klubben med afdækning af udgifter til 

trænerlønninger og -uddannelse, men kræver samtidig at klubben løfter en væsentlig 

del af opgaven, hvilket afspejles i den store forskel mellem det ansøgte beløb og 

indstillingen. 

Samtidig vil sekretariatet fastholde dialogen med DFU for at vurdere, om niveauet på 

talentudviklingen i forbundsregi også hæves tilstrækkeligt. 

 

Tidligere støtte: 

2015: 100.000 kr. 

2014:   95.000 kr. 

2013:   50.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:  CPH Bordtennis    
Idrætsgren:   Bordtennis 
Ansøgt beløb:   150.000 kr. 
Klubkategori:                                               Elite  
 
 

 
Fælles talentudvikling 

CPH Bordtennis er et talentudviklings- og elite samarbejde med Københavns største 

bordtennis klubber, Københavns Bordtennisklub og Brønshøj Bordtennis. 

De har gennem flere år samarbejdet på ungdomsniveau, men konkurreret på 

seniorniveau, hvor begge klubber har vundet flere DM-medaljer. 

Nu er samarbejdet formaliseret og ambitionerne om at skabe et førsteklasses 

talentudviklingsmiljø hænger fint sammen med forbundet, DBTUs erkendelse af, at 

talentudviklingen primært er nødt til at foregå decentralt. I forbindelse med 

etableringen af samarbejdet medvirkede Team Copenhagen til udarbejdelse af 

samarbejdsaftale samt fælles strategier og politikker for både talent- og elitearbejdet. 

Talentudviklingen har klar førsteprioriteret, hvilket afspejles i såvel træningsindholdet 

som på klubbens hold i Stigadivisionen. 

CPH Bordtennis har i 2016 med Team Copenhagens opbakning ansat en talentfuld 

sportschef, som har en nøglerolle i klubbens talentudvikling, hvorfor Team Copenhagens 

sekretariat har væsentligt fokus på hans fortsatte udvikling. 

CPH Bordtennis varetager fortsat morgentræningen af bordtennisspillerne på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker fortsat at støtte den fælles satsning med hjælp til 

at dække udgifter til lønninger og uddannelse. 

 

Tidligere støtte: 

2015: 150.000 kr. 

2014: 210.000 kr. 

2013: 235.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:  Gymnastikforeningen Gefion  
Idrætsgren:   Idrætsgymnastik 
Ansøgt beløb:   125.000 kr. 
Klubkategori:                                               Elite  
 
 

 
Struktureret talentudvikling 

Gymnastikforeningen Gefion er hjemmehørende i Grøndal Multicenter, hvor der rådes 

over gode faciliteter i form af faste opstillinger og meget fleksibel tilgængelighed. 

Gefion har gennemgået Team Copenhagens klubuddannelse. Et forløb, der ikke var uden 

interne uenigheder, men samtidig har ført til afklaring om klubbens fremtidige retning 

med et øget fokus på talentudvikling og elitearbejde. 

Begge dele kommer til at foregå i tæt dialog med GymDanmark, da samarbejdet med 

forbundet er afgørende for at realisere ambitionerne om at medvirke til danske 

resultater på internationalt seniorniveau. 

Klubben har hentet nye trænerkræfter til på kvindesiden i indeværende år, men for at 

realisere klubbens sportslige strategi i det kommende år er det nødvendigt med ekstra 

trænerkompetencer på herresiden, og den konkrete ansættelse ønsker Team 

Copenhagens sekretariat at støtte. 

 

Tidligere støtte: 

2015: Ingen støtte 

2014: Ingen støtte 

2013: Ingen støtte 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn     Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:    KIF    
Idrætsgren:   Atletik 
Ansøgt beløb:   150.000 kr. 
Klubkategori:                                               Elite  
 
 

 
Styrket talentudvikling med fokus på mellem- og langdistanceløb 

KIF, der hører hjemme på Østerbro, er blandt landets bedste atletikklubber. 

Klubben råder over en beskeden, men talentfuld elite-/talentgruppe indenfor især 

mellem- og langdistanceløb, i hvilken gruppe man også råder over meget kompetente 

trænere. 

Klubben har samtidig både fokus på den brede talentudvikling og fastholdelsen af de 

ældste ungdomsudøvere på tværs af discipliner. Det er vigtigt for klubmiljøet, men Team 

Copenhagens sekretariat ønsker at prioritere til det område, hvor potentialet er størst. 

Støtten målrettes derfor primært klubbens mellem-/langgruppe, hvor en nyansat, men 

erfaren talentchef kommer til at have sit største fokus. 

Foruden aflønning af vedkommende kommer støtten til at gå til træneruddannelse og 

træningslejre. 

 

Tidligere støtte: 

2015: 100.000 kr. 

2014: 100.000 kr. 

2013: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:   Københavns Badminton Klub    
Idrætsgren:   Badminton 
Ansøgt beløb:   200.000 kr. 
Klubkategori:                                               Elite  
 
 

 
Intensiveret talentudvikling 

Københavns Badminton Klub råder over en stor ungdomsafdeling og gode faciliteter i 

egen hal på Østerbro, der fungerer som samlingspunkt for både motionister og 

turneringsspillere. 

Klubben har været gennem en stor udskiftning i bestyrelsen og har derfor gennemgået 

et tiltrængt opfølgningsforløb af Team Copenhagens klubuddannelse. 

Samtidig har Team Copenhagens sekretariat skærpet kravene til klubben, såfremt de 

fortsat ønskede økonomisk støtte. Den udfordring har klubben taget imod, og der er lagt 

en strategi for styrkelse af klubbens talentudviklingsmiljø med henblik på at opnå højst 

mulig status i Badminton Danmarks nyudviklede Talentklubkoncept. 

I den forbindelse – og for at sikre kvaliteten i den badmintonmorgentræning på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi, der efter planen begynder til næste skoleår – er det 

efter Team Copenhagens sekretariats mening nødvendigt at styrke KBK med en 

veluddannet og erfaren sportschef, hvilket støtten målrettes til. 

Da vedkommende samtidig bør fungere som træner i klubben, er det sekretariatets 

mening, at det er muligt økonomisk at prioritere skarpere i klubben, hvorfor der er 

forskel på det ansøgte beløb og indstillingen.  

 

Tidligere støtte: 

2015: 125.000 kr. 

2014: 125.000 kr. 

2013: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 80.000 kr. 
Ansøger:   Københavns Skiklub    
Idrætsgren:   Skisport 
Ansøgt beløb:   100.000 kr. 
Klubkategori:                                               Elite  
 
 

 
Målrettet talentudvikling 

Københavns Skiklub er landets største skiklub og oplever i disse år stor 

medlemsfremgang, og ikke kun af motionister. 

Klubben er – trods geografiske udfordringer – fokuseret på at etablere kvalificeret 

talentudvikling, der kan forberede og modne de største unge talenter til en seriøs 

satsning på skisport, som på et tidspunkt i karrieren nødvendigvis medfører flytning til 

udlandet. 

Københavns Skiklub fungerer som kraftcenter – og landshold – i hhv. langrend og 

skiskydning, men udbyder også træningstilbud i alpint, freestyle og freeride. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at støtte klubbens fortsatte udvikling, men med 

en endnu skarpere prioritering til fordel for de discipliner: langrend og skiskydning, hvor 

der både er størst forbundsopbakning og størst potentiale blandt klubbens talenter. 

Støtten går overvejende til at dække lønninger samt diverse supportfunktioner. 

 

Tidligere støtte: 

2015: 100.000 kr. 

2014:   80.000 kr. 

2013:   80.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 9 Indstilling: Fortsat tilsagn               Indstillet beløb: 160.000 kr. 
Ansøger:     Sparta  
Idrætsgren:    Atletik 
Ansøgt beløb:   200.000 kr. 
Klubkategori:                                           Elite 
 
 

Tydeligere struktur – mere langsigtet fokus 

Sparta er landets bedste og med afstand største atletikklub. 

I samarbejde med Team Copenhagen har klubben intensiveret talentudviklingen med 

flotte resultater og tydeliggørelse af et kolossalt potentiale. 

Til gengæld er det ikke lykkedes i tilstrækkelig grad at forløse det store potentiale på 

seniorniveau, hvor de absolutte topresultater endnu ikke er præsteret.  

Derfor har klubben ændret trænerstrukturen med en tydeligere ansvarsfordeling, som 

både klubben og Team Copenhagens sekretariat tror på, kan optimere talentudviklingen 

gennem bedre samspil mellem de forskellige disciplin- og aldersgrupper i klubben. 

Målet er klart: de flotte resultater på ungdomsniveau skal veksles til sportslig – hvilket 

vil sige international – succes på seniorniveau. 

Foruden ovenstående har klubben været en aktiv medspiller i udviklingen af Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi, hvor klubben fortsat står for morgentræningen i 

atletik, hvor hele fem trænere sørger for, at eleverne kan få kvalificeret træning uanset 

atletikdisciplin. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op om implementeringen af den nye 

struktur i Sparta blandt andet gennem økonomisk støtte til målrettet træneruddannelse. 

Det er dog samtidig sekretariatets vurdering, at Sparta selv bør finansiere den 

rekrutterings- og fastholdelsesindsats klubben samtidig vil iværksætte, hvorfor der er 

forskel på det ansøgte og det indstillede beløb. 

 

Tidligere uddelt støtte: 

2015: 200.000 kr. 

2014:  200.000 kr. 

2013: 200.000 kr. 


