
Forord 

En naturlig konsekvens af at arbejde med eliteidræt er det essentielle i at forstå og fastholde 

fokus på, at resultater opnås kun gennem mange års vedholdende arbejde, som skal være 

baseret på både forskning og erfaringer. 

 

Samarbejde 

2017 har for Team Copenhagen været præget af arbejdet med talent- og eliteudvikling i 

samarbejde med eliteidrættens organisationer. Det er lykkedes at finde fælles fodslag om 

værdierne og kulturen for god, kvalificeret og sund talentudvikling – samt en fælles forståelse 

af mål og retning. 

Samarbejdet med DIF og Team Danmark har resulteret i en tydelig formidling af værdierne og 

et dagligt arbejde i praksis, som i stigende grad er i tråd med forskning og erfaringer. 

Den stigende fokusering på samarbejde er for alvor slået igennem i 2017, og hos både 

udøvere, trænere, ledere, bestyrelser, klubber – og naturligvis også os selv – hersker 

forståelsen: De store resultater, vi alle stræber efter, opnås ikke alene. 

For at alle led i københavnsk eliteidræt kan indgå i og bidrage til den samlede udvikling, er det 

afgørende at forstå og anerkende sin rolle – og at samarbejde ud fra den bevidsthed. Team 

Copenhagen er afhængig af et frugtbart samarbejde baseret på gensidig respekt med alle 

samarbejdsklubberne, så vi sammen løbende kan opkvalificere det sportslige arbejde med 

udøverne i deres dagligdag. Vi arbejder for hele tiden at forbedre rammerne og at 

implementere bedre brug af ekspertise. 

 

Vigtigste medspillere 

Som en naturlig konsekvens af, at Team Copenhagen varetager eksekveringen af 

Københavns Kommunes forpligtelser som eliteidrætskommune, er vi afhængige af, at der 

blandt politikere og forvaltningsansvarlige er forståelse for eliteidrættens særlige behov 

omkring de områder, der understøtter udviklingen i foreningerne. Især handler det om 

langsigtet facilitetsudvikling, projektmidler og skolesamarbejde. I forhold til skoleområdet 

drejer det sig meget om dagligdagen på idrætsfolkeskolerne, som der for øvrigt gerne måtte 

komme flere af. For skal de spille en reel rolle i den langsigtede udvikling af eliteidrætten, skal 

arbejdet der baseres på den viden, der løbende fremkommer, og hænge sammen med 

arbejdet på foreningsniveau. 

Samarbejdet med Team Danmark handler primært om tilgang af ny viden og inspiration. I 

forhold til DIF drejer samarbejdet sig mere om generel viden og uddannelsestilbud, og i 

forhold til specialforbundene fokuserer samspillet på specifik viden samt gensidig orientering 

om understøttende satsninger. 



2017 – et spændende år 

I midten af november modtog jeg en herlig mail fra Simon Jeiner, som var formand i 

Fægteklubben Trekanten. Simon sendte en tak for, at Team Copenhagen havde været en 

afgørende faktor for, at klubben, som fire år tidligere stod med store problemer, nu havde 

oplevet den første, store kulmination på deres mangeårige satsning på et fleuret-hold med 

højt internationalt niveau. Det unge hold, som udgør det danske landshold på fleuret, havde 

ved et World Cup -stævne i Tokyo opnået en flot 4. plads, og undervejs besejret de regerende 

verdensmestre fra Italien. Resultatet var toppen på året, men undervejs havde fægterne 

leveret præstationer, som gav dem stadigt flottere placeringer på verdensranglisten. I januar 

kom både Thomas Berg og Conrad Kongstad i top 64 i forbindelse med WC-stævnet i Paris. I 

februar besejrer Thomas ranglistens nr. 5 og i slutningen af juli når han den bedste danske 

rangering i 15 år med en 39. plads. Sammen har de talentfulde fægtere rettet blikket mod at 

blive udtaget til OL i Tokyo 2020. 

En central person i denne flotte udvikling har været klubbens sportschef, Laurence Halsted, 

som Team Copenhagen har støttet på forskellig vis. Udover økonomisk har vore uddannelses- 

og inspirationstilbud haft sportschefens interesse; især var Laurence inspireret af teorierne om 

”Growth Mindset” og ”Grit” i forbindelse med deltagelse i kurset ”Mentalitetsudvikling” samt 

nogle af aktiviteterne i TALENT-DK. 

Udover fægteklubben vil jeg for 2017 fremhæve Danske Studenters Roklub og Københavns 

Amatørsportsdanser Forening som toppræsterende miljøer. 

Lærke Berg Rasmussen, som vandt bronze ved OL i Rio sammen med Anne Dsane 

Andersen, tog hul på 2017 med Christina Juhl Johansen som ny makker, og de har i den grad 

leveret varen. I juli vandt det nye makkerpar bronze ved World Cup i Schweiz; og sæsonen 

blev toppet med bronze ved VM i Florida. – På knap så gyngende grund brillerede parret 

Nikolaj Lund og Marta Kocik fra KAF. I februar vandt parret EM i 10 danse i København; især 

på baggrund af en helt forrygende serie latin-danse. Udover mesterparret har KAF, som lige 

har haft 50 års jubilæum, mange talentfulde dansere, som dagligt sætter farve på livet med 

deres intense træning på de blanke gulve i træningssalen i Grøndal MultiCenter. 

 

Lovende miljøer 

For SPARTA viste 2017 nok en gang klubbens massive dominans i dansk atletik. I forbindelse 

med holdturneringens finaler i september satte herrerne sig for 32. år i træk på DM-guldet – 

og kvinderne leverede samme resultat for 20. år i træk. I sig selv imponerende, men måske 

også et billede af, at landets øvrige hold ikke har samme bredde. Langt mere interessant og 

lovende er de mange flotte resultater, som klubbens talentfulde, unge atleter har leveret i 

løbet af året. 

Ved ungdoms NM i 10-kamp hentede Mads Lund U18 guld og Gustav Lundholm U20 bronze. 

Senere i juni forbedrede Andreas Lindgren den 35 år gamle danske rekord på 1.500m. I 



august vandt Sophie Søefeldt guld ved NM U18 på 3.000m, mens Anna Mark Helwigh tog 

sølv på 1.500m. Endelig slettede William Devantier U18-rekorderne på både 800 og 1.500m. 

Det skal da også lige bemærkes, at alle atleterne går eller har gået på Team Copenhagen 

Eliteidrætsakademi. 

Udover de nævnte atleter har SPARTA en meget flot buket af talenter, som alle er resultat af 

klubbens koncentrerede talentarbejde, som for alvor tog fart i 2009, hvor en række af 

talenterne var blandt de første elever på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. 

Med opførelsen af Bellahøj Svømmearena kom den nødvendige facilitet for, at svømning i 

København havde en ramme, hvor en klub kunne satse på for alvor at blive en magtfuld faktor 

i en idrætsgren, hvor Danmark har stolte traditioner. Hovedstadens Svømmeklub har med stor 

indsigt og langsigtet indsats sat gang i en udvikling, som tegner særdeles lovende. Ved DM i 

juli vandt HSK 1 guld - 3 sølv – 1 bronze og to svømmere blev udtaget til VM på langbane. 

Derudover blev HSK til DM for hold i oktober landets 4. bedste seniorklub. I november blev 

det ved DM i Greve til 4 guld – 1 sølv og 18 deltagere i A-finaler; og ved EM i Royal Arena 

havde klubben tre svømmere med.  

Men ved DM for ”Årgangssvømmere 2017”, som er for de yngste, der kan konkurrere om 

DM, blev HSK suverænt bedste klub: 49 medaljer (21 guld – 14 sølv – 11 bronze). Og hvis 

man hertil lægger medaljerne fra Ungdoms DM (3 guld – 1 sølv – 3 bronze), bliver 

resultaterne fra HSK de kommende 5-10 år spændende at følge. 

 

Spirende miljøer 

København er på mange måder karakteriseret ved en høj diversitet. Boligmæssigt, 

befolkningens sammensætning – samt med hensyn til idrætsgrene. Denne karakteristik skal 

Team Copenhagen naturligvis afspejle, hvis der er tale om idræt på nationalt og internationalt 

niveau. Iblandt de mindre idrætsgrene er der spændende, spirende miljøer, som er godt på 

vej. 

Copenhagen Floorball Club sikrede sig første nationale titel, da de i januar blev pokalmestre: 

Sigtet må også snart rettes mod det danske mesterskab. 

Da Team Copenhagen blev etableret i 2004, var et af vores første, større projekter med nogle 

særdeles talentfulde kæmpere fra Nørrebro Taekwondo Klub. Men da de unge kæmpere 

skulle slå igennem på seniorniveau, valgte drengene af uddannelsesmæssige hensyn at 

stoppe idrætssatsningen. Denne problematik har vi efterfølgende drøftet med klubben, og 

noget tyder på, at man for alvor er ved at have løst problemet. Ved NM i januar vandt NTK 1 

sølv og 3 bronze, og ved DM blev det til guld til både Otto Herlev Jørgensen og Jonas Tiedjen 

Bang. Samme Otto blev som Junas Shareef nordiske juniormestre. Herudover står NTK for 

driften af udviklingscentret, Copenhagen Taekwondo Center.  

Også kæmperne fra Judo Copenhagen, som er et samarbejde mellem Brønshøj Judo Club, 

Mitani og Politiet, viser spirende tegn på udvikling. Både Emilie Sook og Mathias Madsen, som 



begge repræsenterer BJC, har vundet medaljer ved store internationale turneringer i 2017. 

Begge kæmpere har kikkerten rettet mod OL 2020. 

I vores beretning fra sidste år satte jeg fokus på de store holdidrætters problemer, som 

primært er af økonomisk karakter. Men jeg vil ikke undlade at nævne, at vi spændt følger et 

par interessante, talentfulde spirer. AJAX Københavns kvinder rykkede i 2017 op i ligaen, hvor 

det dog i første halvsæson blot er blevet til et enkelt point (har siden scoret yderligere 2). Men 

fra lederside er der arbejdet med et realistisk fokus, hvor det primære er at lære, hvad der 

kræves for at begå sig i ligaen. Vi må håbe, at det lykkes holdet at fastholde liga-positionen, 

så erfaringerne fra første ligasæson kan blive vekslet om til flere points i den kommende 

sæson; for klubbens talentarbejde tegner godt. U18 pigerne vandt DM sølv, U16 pigerne var 

med i mesterskabsslutspillet og U14 var lige ved at komme med i finalekampene. 

Vores økonomiske støtte til B.93 i 2017 har primært været rettet med pigefodbolden, som 

også har en række akademielever imellem, og som har gjort det rigtig godt og nu skal spille 

kvalifikationskampe om oprykning til ligaen. Kunne være godt med et københavnske hold i 

ligaen, så klubberne ikke blot skal være leverandører til omegnens ligahold. 

 

Med åbne øjne 

Som det må stå klart efter læsning af ovenstående, så er en væsentlig del af 

udviklingsmiljøernes succes forbundet til den økonomiske støtte fra Team Copenhagen. Men 

for os er det afgørende, at støtten aldrig bliver en selvfølge og bliver opfattet som en 

sovepude. Gennem en grundig behandling af de indkommende ansøgninger og regelmæssig 

opfølgning på anvendelsen af de bevilgede penge arbejder vi for at sikre, at lederne går 

realistisk ind i arbejdet med at skabe udviklende miljøer, så de med åbne øjne forpligter sig til 

projekterne og det arbejde, der følger med. De må gerne opleve os som krævende, men de 

skal også vide, at vi er der for dem, hvis de har brug for råd, sparring og hjælp. For at klæde 

ledere og trænere så godt på til opgaverne som muligt, tilbyder vi en række udviklende møder 

og kurser i løbet af året.  

Det andet hold omkring ”Mentalitetsudvikler” er endnu ikke afsluttet, men det ser heller ikke 

ud til, at der er behov for at sætte et tredje forløb i gang i 2018. Tre gange i år har der være 

møde i Eliteidrætsnetværket, hvor emnerne har drejet sig om forskellige aspekter om 

klubbernes situation og udvikling. 

Hertil kommer, at der for udøverne bliver udbudt basiskurser om sportsernæring, 

forebyggelse af skader og life skills. I enkelte tilfælde har det været sammen med elever fra 

Eliteidrætsakademiet. 

 

 

 



Interessante muligheder 

I vores løbende bestræbelser på at kunne stimulere vore samarbejdsklubber til udvikling og 

resultater er vi konstant på jagt efter nye værktøjer, metoder og ideer. Det har i 2017 

resulteret i, at vi er i dialog med et konsulentfirma fra Århus, e-stimate. Firmaet medvirkede på 

TALENT-DK seminaret i november, hvor de holdt et indlæg om identifikation af talent ved 

hjælp af særlige personprofil-analyser. Vi er i gang med at undersøge, om der er grundlag for 

et samarbejde til gavn for vore københavnske klubber og deres udvikling. 

 

Gode tilløb 

Niveauet på de forskellige aktiviteter, hvor vi ønsker at formidle ny viden og forståelse, er 

generelt højt, og giver i mange sammenhænge stof til refleksion og afledte optimeringer af 

arbejdet med eliteidrætten. Men i vores iver skyder vi iblandt også så højt, at ekstra støtte til 

bearbejdning er nødvendig. Vi har primært i TALENT-DK regi forsøgt med forskellige formater, 

så udbyttet for den enkelte kan styrkes. Vi er på vej, og har især haft positive resultater med at 

få vendt forskellige deltageres oplevelser af dilemmaer i forhold til egen praksis. – Vi er på 

sporet, men vi vil stadig søge efter at blive endnu skarpere på dette vitale område. 

 

NEC – stadig på tegnebrættet 

I løbet af året har vi holdt møder med projektdirektøren for Team Danmarks planer om 

etablering af et Nationalt Elitesports Center i København. I den sammenhæng har vi især 

fokus på, at centret kan rumme muligheder for den københavnske eliteidræt, som den ikke 

har i dag. I den sammenhæng arbejder vi med en strategi for Team Copenhagen i forhold til 

den projekterede centeretablering. 

I denne og mange andre henseender har vi en velfungerende dialog med Københavns 

Kommune – primært Kultur- og Fritidsforvaltningen. Med belysning fra alle berørte parters side 

er der størst chance for konstruktive løsninger. I den sammenhæng har vi fremadrettet et stort 

ønske, som handler om, at kommunens kultur- og fritidsstrategi også indarbejder en 

idrætspolitik, der også viser opmærksomhed på eliteidrætten gennem en langsigtet 

facilitetsudvikling, da eliteidrætten har særlige behov, som i høj grad handler om hverdagens 

træning og fleksibel mulighed herfor. 

 

Høje ambitioner 

At arbejde med eliteidræt er uløseligt forbundet med høje ambitioner. Indfrielse af disse er 

betinget af en spændende blanding af viden, kompetence, erfaring – og hårdt arbejde. 

Vi er klar til et nyt spændende år. LCM 


