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Bilag 6.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de 
fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                 Indstillet beløb: 140.000 kr. 

Ansøger:   Ajax København 

Idrætsgren:   Håndbold  

Ansøgte beløb:        190.000 kr. 

Klubkategori:   Elite  

 

  

Akademitræning + konsolidering af sportscheffunktioner 

Ajax København ansatte med støtte fra Team Copenhagen sidste år to sportschefer med 

det strategiske ansvar for talentudviklingen på hhv. pige- og drengsiden. 

Det har styrket rammerne og bevidstheden omkring klubbens talentudvikling med 

særligt fokus på den strukturerede kompetenceudvikling af trænere. 

Det er sekretariatets vurdering, at den igangsatte satsning vil medføre et stigende antal 

ungdomslandsholdsspillere på både pige- og drengesiden, om end den resultatmæssige 

effekt vil kunne ses hos pigerne før end hos drengene. 

En mulig konsekvens af succesfuld talentudvikling er at spillerne søger udfordringer på 

højere niveau end hos Ajax’ bedste seniorhold, selv om kvinderne er rykket op i landets 

bedste række, mens herrerne befinder sig i den næstbedste. Det er dog et positivt 

problem, og en forbedret talentudvikling vil have en positiv effekt på Ajax’ seniorhold. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op om klubbens ansøgning, der også 

indeholder morgentræning på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, men indstiller at 

klubben selv varetager en større del end ønsket af de lønudgifter, som støtten primært 

skal anvendes til. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2016: 160.000 kr. 

• 2015: 140.000 kr. 

• 2014: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn       Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:       Dansk Mountainbike Klub 

Idrætsgren:    Cykling  

Ansøgte beløb:    150.000 Kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 
Akademitræning + videreudvikling af talentmiljø 

Dansk Mountainbike Klub har – efter at have markeret sig stort internationalt takket 

være nogle ekstraordinære talenter – indset, at en stærkere struktur omkring 

talentudviklingen er nødvendig, hvis resultaterne ikke alene skal afhænge af 

tilfældigheder eller hvilke talenter, der tiltrækkes. 

Det første og vigtige skridt i den retning blev taget med ansættelse af en cheftræner, der 

på klubbens vegne samtidig forestår morgentræningen af cykelrytterne på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at støtte op om den fortsatte udvikling af 

klubbens talentmiljø, og der er lagt en konkret handlingsplan med initiativer, der skal 

sikre denne, bl.a. gennem uddannelse af flere trænere, så miljøet bliver mindre 

afhængigt af cheftræneren. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2016: 150.000 kr. 

• 2015: 140.000 kr. 

• 2014: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 125.000 kr. 

Ansøger:   Hovedstadens Svømmeklub    

Idrætsgren:   Svømning 

Ansøgte beløb:                           149.500 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Etablering af international svømmeelite  

Hovedstadens Svømmeklub har takket være en stærk, professionel organisation 

bevæget sig i retning af ambitionen om at etablere et elite- og talentudviklingsmiljø på 

internationalt niveau. 

Klubben udvikler sig kontinuerligt og har ressourcer til at sikre, at inspiration og 

erfaringer fra international sparring for både trænere og svømmere løbende bliver 

omsat til nye og nødvendige kompetencer. 

Den økonomiske støtte fra Team Copenhagen er hidtil blevet anvendt til international 

erfaring for de bedste svømmere, udvikling af biomekanisk og fysisk testning samt 

sportspsykologisk og pædagogisk udvikling af klubbens trænere med henblik på bedre 

håndtering af de, væsentlige mentale aspekter af svømmernes udvikling. 

Med krav om en større egenfinansieringen end ansøgningen lægger op til, ønsker Team 

Copenhagens sekretariat at støtte op om den fortsatte udvikling, og særligt erfaringerne 

fra mentalitetsudviklingsprojektet forventes at kunne komme trænere og udøvere i 

andre sportsgrene og klubber til gavn. 

Derudover er samarbejdet med Dansk Svømmeunion et fokuspunkt det kommende, 

særligt med henblik på implementeringen af unionens nye talentudviklingskoncept.  

 

 

Tidligere støtte: 

• 2016: 125.000 kr. 

• 2015: 130.000 kr. 

• 2014: 120.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 120.000 kr. 

Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    

Idrætsgren:   Taekwondo 

Ansøgte beløb:                           120.000 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Akademitræning + fortsat styrkelse af udviklingscenter 

Nørrebro Taekwondo Klub varetager rollen som et af fire udviklingscentre under Dansk 

Taekwondo Forbund. 

Klubben har gode organisatoriske kompetencer og tilstrækkelig erfaring til både at 

varetage rollen som udviklingscenter og fungere som klub. 

Efter en svær start er der stigende opbakning til udviklingscentrene og særligt på tværs 

af de københavnske taekwondoklubber er samarbejdet forbedret – bl.a. takket være 

Nørrebro Taekwondo Klubs vilje til at påtage sig en koordinerende rolle. 

Udfordringen de kommende år er gældende for sportsgrenen i Danmark i det hele taget: 

At sikre et øget fokus på talenternes langsigtede udvikling. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at bakke op om med fortsat støtte, der 

primært går til aflønning af cheftræneren i udviklingscentret, som samtidig kommer til at 

varetage morgentræningen af taekwondokæmperne, som begynder på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi efter sommerferien.  

 

 

Tidligere støtte: 

• 2016: 130.000 kr. 

• 2015: 150.000 kr. 

• 2014: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 50.000 kr. 

Ansøger:     Skøjteklub København  

Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 

Ansøgte beløb:         150.000 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Akademi 

Skøjteklub København varetager morgentræning på Team Copenhagen 

eliteidrætsakademi, hvortil der sidste år igen blev optaget kunstskøjteløbere, hvilket 

berettiger klubben til en vis økonomiske støtte. 

De fleste af klubbens løbere er dog meget unge, hvorfor det efter sekretariatets mening 

på kort sigt ikke giver mening med yderligere økonomisk støtte til klubbens 

talentudvikling. 

Klubben vil dog stadig kunne modtage rådgivning om forskellige aspekter vedrørende 

talentudvikling, men yderligere decideret økonomisk støtte bør afvente udviklingen i 

klubben og eventuelle elitære og talentudviklingsmæssige tiltag fra Dansk Skøjte Union. 

De ansøgte midler skal primært dække trænerlønninger. 

 

 

Tidligere støtte 

• 2016: 100.000 kr. 

• 2015: 100.000 kr. 

• 2014: 140.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn                       Indstillet beløb:  125.000 kr. 

Ansøger:           Stevnsgade Basketball   

Idrætsgren:                                 Basketball                                                       

Ansøgte beløb:                                 125.000 kr. 

Klubkategori:                                           Elite 

 

 

Konsolidering af struktureret talentudvikling 

Stevnsgade Basketball er også i overført betydning en klub med mange bolde i luften, 

men også – hvilket er sigende for dansk basketball i det hele taget – med udfordringer 

forbundet med den langsigtede talentudvikling. 

Det er der det seneste år kommet øget fokus på i Dansk Basketball Forbund, hvilket er 

medvirkende til Team Copenhagens sekretariats ønske om fortsat at støtte 

talentudviklingen i Stevnsgade. 

Det kommende år skal talentmiljøet styrkes gennem en øget strukturering af træningen 

samt formel opkvalificering af klubbens trænere. 

Derudover bliver samarbejdet med forbundet et væsentligt og nødvendigt 

omdrejningspunkt det kommende år, og fremtidig økonomisk støtte til Stevnsgade 

Basketball bør ikke alene afhænge af klubbens udvikling, men også af forbundets 

udvikling og prioriteringer. 

 

 

Tidligere støtte 

• 2016: 125.000 kr. 

• 2015: 120.000 kr. 

• 2014: 120.000 kr. 

 


