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Bilag 3.1: Forord til Team Copenhagens årsberetning 2016 

 

Et fantastisk olympisk år – bygget på et kvalificeret fundament 

Den 29. juni afholdt Københavns Kommune reception for de atleter, der repræsenterede 

københavnske klubber og som skulle deltage ved OL i Rio. Stemningen var god og det lå i luften, 

at forventningen snurrede om et gæt på 3 medaljer. 

OL i Rio blev på mange måder en stor dansk succes. 15 medaljer blev hjembragt, det bedste 

danske resultat siden OL 1948 i London. Det blev ikke til nogen af de forventede tre medaljer, men 

den kvindelige dobbeltsculler med Anne Dsane Andersen og Lærke Berg Rasmussen roede på 

fornem vis en flot bronzemedalje hjem. 

Det flotte danske resultat er et produkt af en stadigt bedre fungerende og leverende fødekæde, 

hvor DIF og Team Danmark i samarbejde med specialforbundene har knoklet for at sikre den 

samlede danske OL-trup vilkår, der er med til skabe stadig flere danske topresultater. Hvilket er 

ganske imponerende i den samlede internationale konkurrence, som samtidig er skærpet 

mærkbart. 

Fundamentet herunder bliver hver eneste dag skabt af engageret og kvalificeret arbejde i landets 

elitekommuner og fintmaskede net af idrætsforeninger. 

 

Vedholdenhed og kvalitet 

På bagkant af det forrygende danske OL-resultat vendte vi i Team Copenhagens sekretariat, om vi 

i højere grad end tidligere skulle hensyntage til den fireårige olympiske cyklus. Om det gav 

relevans i forhold til vores placering i eliteidrættens fødekæde? Og vi blev enige om, at vi i enkelte 

specifikke tilfælde godt kunne fokusere mere cyklisk, men det måtte på ingen måde fjerne vores 

fokus fra vort primære arbejde med at understøtte udviklingen af klubber, talent- og elitemiljøer 

samt muligheder for de unge atleter til at have en meningsfyldt dual career, så de sideløbende 

med deres eliteidrætslige satsning sikrer sig en relevant uddannelse. Arbejde, som fordrer, at vi 

skaber forståelse for, at der er tale om udvikling med en meget lang tidshorisont, som kræver både 

engagement, kvalitet, vedholdenhed og økonomisk opbakning. Og som er sårbart, da mange af de 

implicerede ledere og trænere arbejder på frivillig basis. 

Når vi under vores overvejelser drøftede, hvor vi har de ”specifikke tilfælde” i de forskellige 

idrætsgrene, oplevede vi at tale om, at det både kunne være aktuelt ved OL i 2020 og 2024. For vi 

er overbeviste om, at der i den københavnske talentmasse, som vokser sig stadigt større, er 

olympiske potentialer i atletik, judo, svømning, fægtning, roning, mountainbike, BMX – ja, måske et 

par idrætsgrene herudover. 

 

Nødder, der skal knækkes 

For at det skal lykkes de klubber, som Team Copenhagen samarbejder med, at forløse den store 

talentmasse, så der kommer kvalificerede senioratleter ud af arbejdet, er der til stadighed en 

række store udfordringer, som skal tackles.  
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Når vi hvert år ved årsskiftet indsamler statistik vedrørende de danske junior- og 

seniormesterskaber, som de københavnske klubber har vundet, bliver vi begejstrede, når vi ser, 

hvor mange af vore klubber, som er dominerende ved juniormesterskaberne. For her er en vigtig 

del af potentialet for stærke senioratleter til stede i store mængder. Når vi så kigger på rækken af 

årets danske seniormestre, så er der mange af de navne, der tegnede lovende 3-5 år tidligere, 

som ikke længere findes blandt mestrene. Overgangen fra at være talent til at blive eliteatlet er en 

opgave, som skal løftes bedre, end den bliver i dag; og det kræver – udover en mere bevidst 

prioritering i klubregi - et endnu mere integreret samarbejde mellem klubber, specialforbund, Team 

Danmark og Team Copenhagen. 

Hver idrætsgren har sine særlige betingelser og udfordringer, og det er vigtigt, at alle led i 

udviklingskæden er åbne for kritisk at vurdere, om den anvendte tilgang leder til succesfuld 

transition for de mange unge talenter. For der skal ikke herske tvivl om, at vi er meget glade for 

unge talenter, men vi vil også se flere eliteatleter, der kan begå sig internationalt. 

Fra Team Copenhagens side sidder vi ikke og peger fingre af klubbernes arbejde, og vi betragter 

os også som en medansvarlig partner i den samlede proces. Da vi eksempelvis startede Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi for 7 år siden, og hermed støttede transitionen gennem bedre 

mulighed for dual career for mange talenter, var Sparta en af de klubber, der samtidig speedede 

op for et stort anlagt talentarbejde. I 2016 vandt klubbens talenter 45 guldmedaljer ved ungdoms-

DM – og i alt 108 medaljer. Der påhviler klub, specialforbund, Team Danmark og Team 

Copenhagen et ansvar for, at vi ser nogle af disse ved OL i senest 2024.  

På samme måde vil vi også være medvirkende til at få langt flere talenter indenfor alle de 

idrætsgrene, som vi samarbejder med, over som eliteatleter. 

En anden særlig udfordring gælder især de kollektive idrætsgrene. At klare sig i national elite er 

ikke blot et spørgsmål om at have en dygtig ungdomsafdeling, mange talenter og hermed gode 

seniorhold. Økonomi er for håndbold, fodbold og basketball i dag den mest udslagsgivende faktor 

for at ligge øverst i tabellen. Havde AJAX, B.93 og Stevnsgade Basketball økonomien til det, 

kunne de – som de nuværende tophold - indkøbe fornødent med topspillere til at spille med om 

medaljer; men det har de absolut ikke. Derfor er det essentielt, at disse klubber realistisk definerer 

deres mission, og fastholder deres roller som stærke talentmiljøer. Og selvfølgelig skal de 

fortsætte deres dygtige arbejde, så vi i første omgang får AJAX op i kvindernes liga og Stevnsgade 

med i medaljekampen igen.  

Den sidste større udfordring gælder adgangen til faciliteter. Især de indendørs idrætsgrene ville 

givet kunne klare sig bedre, hvis adgangen til træningstid var bedre og mere fleksibel. 

 

Resultater fordrer kompetence i alle led 

Når jeg først har valgt at omtale de aktuelle udfordringer, hænger det absolut ikke sammen med 

mismod. For vi føler os overbeviste om, at der i mange københavnske klubber er særdeles 

spændende miljøer, der gennem en flerårig dialog med Team Copenhagen for alvor har fået skabt 

bæredygtige og næringsrige miljøer. Og specielt er optimismen knyttet til, at vi ser flere og flere 

flotte eksempler på, at klubberne nu har sportschefer ikke bare af navn, men i høj grad af 

kompetent gavn. 
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Med stor spænding vil vi de kommende år følge arbejdet i Fægteklubben Trekanten, hvor især de 

unge fleuret-fægtere, som udgjorde det danske hold ved junior VM, forekommer lovende. Judo 

leverer på samme vis gode resultater; toppet af Mathias Madsen fra Brønshøj Judo Club med sølv 

ved junior EM. Indenfor atletikken bliver det især spændende at følge de mange kvindelige 

løbetalenter; Anne Sofie Kirkegaard og Anne Mark Helwigh fra Sparta samt Maria Larsen fra KIF 

forekommer at besidde evnen og viljen til store resultater. Udover OL-bronzevinderne i dobbelt-

sculler bliver det også sjovt at se, hvornår KVIKerne Nicolai Krogsgaard og Nicholas Andersen 

begynder at kravle op på medaljeskamlerne. Det må også meget gerne lykkes AJAX´ 

håndboldkvinder at rykke op i ligaen – og bide sig fast deroppe. – Endelig er der igen gode tegn fra 

københavnsk taekwondo. Klubbernes konstruktive samarbejde om Udviklingscentret ”Copenhagen 

Taekwondo Center” tyder på, at det kommer til at danne grobund for mere stabile topresultater. 

 

Nærhed, sparring og uddannelse 

Et afgørende grundlag for Team Copenhagens samspil med de københavnske klubber er vores 

støttekoncept. Der hersker heller ingen tvivl om, at de cirka 3 millioner kroner, vi uddeler gennem 

de tre årlige støtterunder, alle spiller en vigtig rolle bag eliteklubbernes udviklingsmuligheder. Men 

endnu vigtigere er den nære kontakt og sparring med hver enkelt klub og dens aktuelle projekter. 

Mange tidlige morgener og sene eftermiddage bliver taget i brug for at mødes med ledere og 

trænere fra alle vore samarbejdsklubber, som bliver mødt med åbenhed, krav og hjælpsomhed. 

Det er vigtigt for os, at alle klubbernes bestræbelser baserer sig på realistiske og ambitiøse 

strategier og målsætninger. Og i blandt bliver mødet afsluttet med, at de må hjem og gøre deres 

stilling endnu mere klar, hvis de vil have os med i deres videre proces. 

Herudover afvikles der hvert år en række basiskurser vedrørende sund kost, skadesforebyggelse 

og life skills for udøvere – ofte sammen med elever fra Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. 

Fire gange om året samles ledere og trænere i Eliteidrætsnetværket om aktuelle og ønskede 

emner, som berører alle klubbernes udvikling. På disse møder forekommer der udover det 

præsenterede, faglige indslag en stadigt mere udbytterig interaktion mellem klubbernes 

repræsentanter. Første hold af ”Mentalitetsudvikling” er blevet afsluttet og konceptet er blevet 

evalueret. Der har været stor tilfredshed med forløbet, og søgningen til næste hold har været rigtig 

god. 

I Årsberetning for 2015 omtalte jeg optimistisk, at vi satsede på, at vores udvikling af et 

analyseværktøj til støtte for udvikling af talent- og elitekultur i klubberne vil være klar til at blive sat i 

drift i 2016. Men det blev det ikke. Testrunderne viste et behov for en række større tilretninger, som 

vi dog håber er så vidt, at vi i 2017 har et nyttigt værktøj, som klubberne vil få glæde af fremover.  

 

Viden om talent skal omsættes til praksis 

For andet år i træk var TALENT-DK oppe på at afvikle fem inspirationsmøder. Ja, måske skulle 

man endda sige seks, da vi efter OL sagde ja til at afholde en bog-release for Kristoffer Henriksens 

og Jakob Hansens spændende bog, ”Præstér under pres”. Releasen blev især interessant, da to af 

bogens cases omhandlede aktuelle OL-medvirkende, nemlig sølvmedaljør Anne Marie Rindom og 

badmintontræner Lars Uhre. 
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Ellers handlede inspirationsmøderne gennemgående om talenters udvikling og læring. Vi startede 

året med Morten Bennekou, som med baggrund i sine mange år som talentansvarlig for 

landevejsrytterne, fortalte om, hvordan han hele tiden arbejdede med, at udøverne var bevidste og 

tog ansvar for egen udvikling. Herefter havde vi et forrygende møde med professor Lene 

Tanggaard fra Aalborg Universitet, som meget tankevækkende talte om vigtigheden af at flytte 

talentudvikling fra præstationsorientering til læringsorientering. Et mindset, som jeg tror, at alle 

aftenens deltagere mere eller mindre har taget til sig. Det havde også sat sig så dybe spor, så det 

endte med at blive det bag årets seminar underliggende tema. 

I kølvandet på årets TALENT-DK arrangementer har vi ad flere omgange i Team Copenhagen 

drøftet, om niveauet indimellem er for langt fra den verden, som vore klubber opererer i. Vi har i 

hvert fald en usikkerhed om, hvor vidt klubberne får tilstrækkelig operationel viden ud af det. Men 

da vi ikke betvivler de mange spændende indlægs værdi, vil vi i 2017 forsøge os med både et 

viden-bearbejdningsværktøj samt i relevante tilfælde koordinere bearbejdningen med aktiviteter i 

Eliteidrætsnetværket. 

 

Lovende samarbejder 

På bagkanten af TALENT-DK seminaret i november 2015 opstod et spændende samarbejde med 

forsker Louise Kamuk Storm fra SDU. Vi har ad flere omgange haft møder med hende, og er nu 

indgået i et samarbejde med både forsker og på sigt nogle af hendes specialestuderende om at 

kigge nærmere på at gøre noget ved et område, som vi alle mente trænger til styrkelse: Sports-

pædagogik. Under arbejdstitlen ”Talent og læring” vil vi bestræbe os på at udvikle materialer og 

evt. kurser til styrkelse af den pædagogiske tyngde blandt især de trænere, der har det daglige 

udviklingsansvar for idrættens mange spændende talenter. 

Gennem 2016 har vi også været involveret i dele af forarbejdet til etableringen af et Nationalt 

Elitesports Center (NEC) i København. Et arbejde, der primært drives af Team Danmark. Og det 

har været godt at se, at der er basis hertil gennem gensidig forståelse mellem DIF og Team 

Danmark. Set fra vores position er der også et stigende behov for, at idrættens talent- og 

eliteudvikling kommer til at ske med et endnu mere udviklet samarbejde mellem de københavnske 

klubber, deres respektive specialforbund, Team Danmark og os. Denne udvikling havde en god 

start i 2016, og vi er klar til en fortsættelse i det nye år. 

 

Fast grund   

I alt hvad vi foretager os, bestræber vi os på, at vi har fodfæste i den nødvendige forståelse, viden 

og kompetence. Vi erkender, at selv om hurtig succes kan være berusende, er det ikke det, vi skal 

satse på, for udviklingen af eliteidræt, som sker under stadigt stigende krav, kræver en 

vedholdende og langsigtet indsats – hver dag. 

Og der er ingen short-cuts! 

 

Leif Chr. Mikkelsen – marts 2017   

     


