
 

 

 

Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:   ABC 

Idrætsgren:   Cykling 

Ansøgt beløb:   175.000 kr.  

Klubkategori:                                               Elite  

 

  

 

Skærpet og sammenhængende talentudvikling  

Cykelklubben ABC fra Tingbjerg har tidligere formået at udvikle danske cykeltalenter, og 

det er målet, at klubben igen i højere grad skal bidrage til det fremragende 

talentarbejde, der foregår i regi af Danmarks Cykle Union (DCU). 

Derfor er klubben i gang med et nyt udviklingsforløb, der skal styrke organisation og 

sikre bedre sammenhæng med arbejdet i B&U-afdelingen og arbejdet på juniorniveau, 

hvor talentudviklingen for alvor intensiveres. 

Økonomisk kan klubbens udviklingstilbud til unge ryttere ikke måle sig med de 

allerbedste hold herhjemme, men indholdsmæssigt er afstanden mindsket. Samtidig er 

der aftalt et øget samarbejde med DCU, som forhåbentlig kan løfte niveauet yderligere. 

Klubben har søgt støtte til træningssamlinger, fysiske tests og konkurrencedeltagelse for 

juniorholdet. Det vil Team Copenhagens sekretariat gerne støtte, men med krav om en 

større egenbetaling end klubbens ansøgning lagde op til, og samtidig bør en del af 

støtten reserveres til udviklingen af B&U-arbejdet for at sikre bedre sammenhæng 

mellem aldersgrupperne i klubbens talentudvikling. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 125.000 kr. 

2015: 125.000 kr. 

2014: 125.000 kr. 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 125.000 kr. 

Ansøger:   B.93 

Idrætsgren:   Fodbold  

Ansøgt beløb:   150.000 kr. 

Klubkategori:                                               Elite  

 

 

 

Talentudvikling for piger – og akademitræning 

B.93 er licensgodkendt af DBU for talentarbejdet med såvel piger som drenge og har 

søgt om støtte til videreudvikling af begge dele samt varetagelse af morgentræning for 

fodboldspillerne på Team Copenhagen eliteidrætsakademi. 

Det sidste ønsker sekretariatet at støtte, men vurderer samtidig, at økonomisk støtte 

derudover vil kunne gøre størst forskel på pigesiden, hvorfor indstillingen adskiller sig fra 

det ansøgte beløb. 

Det skyldes ikke kun, at klubbens kvinder (på seniorniveau) i denne sæson har mulighed 

for at rykke op i landets bedste række, mens herrerne pga. økonomiske begrænsninger, 

som støtte fra Team Copenhagen ikke kan ændre på, må affinde sig med en mere eller 

mindre fast placering i landets tredjebedste række. 

Team Copenhagen vil gerne bidrage til indholdet af talentudviklingen for begge køn med 

generel viden, kursus- og uddannelsestilbud og derudover med økonomisk støtte 

bidrage til at løfte trænerniveauet og systematisere træneruddannelsesindsatsen på 

pigesiden. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 125.000 kr. 

2015: 150.000 kr. 

2014: 125.000 kr. 

 

 
  



 

 

 

Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 110.000 kr. 

Ansøger:     Copenhagen Floorball Club  

Idrætsgren:    Floorball 

Ansøgt beløb:   206.000 kr. 

Klubkategori:                                            Elite  

 

 

 

Fortsat opbygning af talentudviklingsmiljø 

Floorball er en sport med et stort udviklingspotentiale, der langt fra er realiseret endnu. 

Det kommende år skal vise, om der er tilstrækkelig vilje på forbundsniveau til at 

prioritere talentudvikling og elitearbejdet også lokalt, så Copenhagen Floorball Clubs 

ambitioner kan realiseres. 

Klubben råder over gode faciliteter, en ambitiøs cheftræner og har fået skabt en 

fornuftig træningskultur på ungdomsniveau, men som en forholdsvis ung (hold)sport 

bliver der ikke skabt en national elitekultur, medmindre forbundet tydeligt prioriterer 

det. 

Dialogen med Dansk Floorball Union er derfor et vigtigt indsatspunkt i 2018, og 

sideløbende skal klubben styrke talentudviklingsmiljøet med en træner dedikeret til 

denne opgave. 

Indstillingen er fokuseret på dette med støtte til trænerlønning og generel 

træneruddannelse, mens støtte til øvrige tiltag må afvente en tydeligere prioritering af 

elitearbejdet på forbundsniveau, hvorfor der er forskel på det søgte beløb og 

indstillingen. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 100.000 kr. 

2015: 100.000 kr. 

2014: 95.000 kr. 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 140.000 kr. 

Ansøger:  CPH Bordtennis    

Idrætsgren:   Bordtennis 

Ansøgt beløb:   140.000 kr. 

Klubkategori:                                               Elite  

 

 

 

Styrket talentudvikling – og morgentræning 

CPH Bordtennis er et talentudviklings- og elitesamarbejde mellem Københavns største 

bordtennis klubber, Københavns Bordtennisklub og Brønshøj Bordtennis. Et samarbejde 

som samtidig varetager morgentræningen for de få bordtennisspillere på Team 

Copenhagens eliteidrætsakademi. 

Nøglepersonerne i samarbejdet har erkendt, at fokus bør lægges på den individuelle 

talentudvikling, hvor man har etableret et meget ambitiøst set up, som også er attraktivt 

for spillere fra andre klubber, der søger mod og bidrager til træningsmiljøet. 

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

at dække udgifter til lønninger og uddannelse, men er samtidig opmærksom på, at 

relationerne til børne- og ungdomsarbejdet i det to moderklubber, og særligt Brønshøj, 

skal styrkes. Derfor er det et vigtigt indsatspunkt i 2018 at igangsætte et 

udviklingsforløb, som skal styrke organisationen og ikke mindst det generelle 

ungdomsarbejde. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 150.000 kr. 

2015: 150.000 kr. 

2014: 210.000 kr. 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 100.000 kr. 

Ansøger:  Gymnastikforeningen Gefion  

Idrætsgren:   Idrætsgymnastik 

Ansøgt beløb:   115.000 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, der er omdrejningspunkt for 

samarbejdet. 

Sidste år blev klubben tildelt støtte til en talenttræner, som dog ikke er ansat endnu, 

hvorfor fokuspunktet i dette års ansøgning er en bæredygtig udvikling af det 

eksisterende talentudviklingsmiljø ved brug af kvalificerede eksperter indenfor 

sportspsykologi og fysiologi, hvor klubben dog selv bør finansiere en større del. 

Samtidig fortsætter arbejdet med at rekruttere en talenttræner. 

Som i mange andre sportsgrene er forbundets ambitioner og prioriteringer også i 

idrætsgymnastik afgørende for det resultatmæssige potentiale på internationalt 

seniorniveau og dermed også for perspektiverne i en lokal satsning på sporten. Derfor er 

et tættere samarbejde med GymDanmark højt på dagsordenen for Team Copenhagen i 

2018. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 125.000 kr. 

2015: Ingen støtte 

2014: Ingen støtte 

 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn     Indstillet beløb: 125.000 kr. 

Ansøger:    KIF    

Idrætsgren:   Atletik 

Ansøgt beløb:   150.000 kr. 

Klubkategori:                                               Elite  

 

 

 

Styrket talentudvikling 

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

Klubben mangler ressourcer til at udvikle atleter til internationalt seniorniveau, men har 

kompetencer i klubben til kvalificeret talentudvikling på tværs af discipliner, hvor man i 

øjeblikket råder over en større gruppe end længe. 

Team Copenhagen støttede sidste år ansættelsen af en meget erfaren talentchef, og 

sekretariatet ønsker i år derudover at bakke op om videreuddannelse af trænerne i 

talentgruppen samt træningslejre for gruppen. 

Forskellen på det ansøgte og indstillede beløb skyldes, at klubben derudover ønsker at 

prioritere støtte til enkelte senioratleters internationale konkurrencedeltagelse, hvilket 

Team Copenhagens sekretariat set i lyset af klubbens ressourcer og kompetencer ikke i 

fuldt omfang ønsker at bakke op om. 

 

 

Tidligere støtte: 

2016: 100.000 kr. 

2015: 100.000 kr. 

2014: 100.000 kr. 

 

 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 170.000 kr. 

Ansøger:   Københavns Badminton Klub    

Idrætsgren:   Badminton 

Ansøgt beløb:   200.000 kr. 

Klubkategori:                                               Elite  

 

 

 

Intensiveret talentudvikling, akademitræning, sportschef og forbundssamarbejde 

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. 

Efter at have gennemgået klubudviklingsforløb har bestyrelsen øget fokus på 

talentudvikling og fået opbakning til at prioritere denne. 

Det har resulteret i ansættelse af en sportschef, varetagelse af morgentræning på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi og et tæt samarbejde med Badminton Danmark om 

implementering af indholdet i forbundets TalentKlubKoncept, som bliver et væsentligt 

omdrejningspunkt for klubbens udvikling de kommende år. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op om den fortsatte udvikling med 

støtte til trænerlønninger og -uddannelse, men mener samtidig at nogle af klubbens 

udgifter til trænerlønninger i stedet bør gå til træneruddannelse, som det er muligt at 

støtte på anden vis, hvorfor der er forskel på det ansøgte og det indstillede beløb. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 150.000 kr. 

2015: 125.000 kr. 

2014: 125.000 kr. 

 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 60.000 kr. 

Ansøger:   Københavns Skiklub    

Idrætsgren:   Skisport 

Ansøgt beløb:   80.000 kr. 

Klubkategori:                                               Elite  

 

 

 

Støtte til 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 ofte medfører flytning til udlandet. 

Imidlertid er forbundets prioriteringer mellem discipliner lidt uklare, og da en høj 

prioritering af langrend, som er den disciplin, hvor Københavns Skiklub er stærkest, skal 

prioriteringerne afklares i løbet af 2018. 

Foreløbig ønsker Team Copenhagens sekretariat at bakke op om klubbens 

talentudvikling med støtte til træneruddannelse, mens klubben i højere grad selv må stå 

for finansieringen af udstyr, hvorfor der er forskel på det ansøgte beløb og indstillingen. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 80.000 kr. 

2015: 100.000 kr. 

2014: 80.000 kr. 

 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 9 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 160.000 kr. 

Ansøger:     Sparta  

Idrætsgren:    Atletik 

Ansøgt beløb:   200.000 kr. 

Klubkategori:                                           Elite 

 

 

Tydeligere struktur – mere langsigtet fokus. Akademi samt træneruddannelse 

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 potentialet på 

seniorniveau, hvor de absolutte topresultater endnu ikke er præsteret. 

Potentialet er imidlertid større nu end nogensinde før pga. den store mængde af 

talenter, der har fået kvalificeret træning i et stærkt miljø gennem hele deres periode 

som ungdomsatleter. 

Sidste år ændrede klubben trænerstrukturen og skabte en tydeligere ansvarsfordeling 

for netop at løfte niveauet for senioratleterne. 

Den udvikling ønsker Team Copenhagens sekretariat fortsat at bakke op om med støtte 

til ekstra uddannelse af udvalgte trænere i en fokuseret satsning på at skabe resultater 

på internationalt seniorniveau. 

Derudover 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. 

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

rekrutterings- og fastholdelsesindsats, klubben vil iværksætte, hvorfor der er forskel på 

det ansøgte og det indstillede beløb. 

 

Tidligere støtte: 

2016: 160.000 kr. 

2015: 200.000 kr. 

2014: 200.000 kr.  



 

 

 

Indstillingsnr.: 10 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 52.650 kr. 

Ansøger:     Amager Volleyball Klub  

Idrætsgren:    Atletik 

Ansøgt beløb:      52.650 kr. 

Klubkategori:                                        Bobler 

 

 

Etablering af talentudviklingsmiljø 

Amager Volleyball Klub har et kvindehold i landets bedste række og et herrehold i den 

næstbedste. Det afspejler også niveauforskellene i talentudviklingen, som klubben 

ønsker at prioritere højere. 

Det sker i samarbejde med både Team Copenhagen og Volleyball Danmark. 

Foreløbig er klubben begyndt et udviklingsforløb for at styrke organisationen. Derudover 

ønsker klubben støtte til at ansætte en talentchef, der det næste halve år med input fra 

forbundet skal etablere det talentudviklingsprogram, som de ønsker at implementere og 

videreudvikle fra næste sæson. På kort sigt er der bl.a. fokus på at strukturere 

uddannelsen af klubbens trænere og systematisere brugen af eksterne eksperters viden 

om fx ernæring og fysioterapi.  

 

Tidligere støtte: 

2016: Ingen støtte 

2015: Ingen støtte 

2014: Ingen støtte 


