
Bilag 6. Team Copenhagens strategiske overvejelser vedrørende centralt NEC i 

København 

Nærværende notat er Team Copenhagens strategiske overvejelser for sin opbakning bag etablering af et 

Nationalt Elitesportscenter (NEC) i København. Notatet behandles på Team Copenhagens bestyrelsesmøde 

den 20. marts 2018 og bør derefter resultere i en konkret handlingsplan for NEC-processen. 

 

Der er efter flere tilløb igangsat en reel proces af DIF og Team Danmark om etablering af NEC, herunder et 

centralt NEC i København samt regionale NEC’er i hhv. Aarhus, Aalborg og Odense. 

 

NEC skal som minimum fungere som et attraktivt forsknings- og udviklingsmiljø, der både supplerer og 

trækker på relevante vidensinstitutioner i hovedstadsområdet. Hvilke specialtræningsfaciliteter, der 

inkluderes (fysisk) i NEC, er endnu uafklaret. 

 

Da geografi har stor betydning, også for videndeling, støtter Team Copenhagen etableringen af et centralt 

NEC i København, og ser det som vigtigt for udviklingen af dansk eliteidræt. Samtidig er dog vigtigt, at der 

kommer en positiv afsmitning på den lokale talentudvikling på foreningsniveau, så sammenhængen i den 

danske idrætsmodel tilgodeses og understreges, og ikke tilsidesættes til fordel for fx den kommercielle 

idræt. De københavnske foreninger, der arbejder med og har ambitioner om eliteidræt, bakker op om og 

ser frem til dette. 

 

Set fra Team Copenhagens perspektiv bør processen gribes an, så den ikke blot bidrager til etableringen af 

NEC under hensyn til ovenstående, men også løfter Team Copenhagens samarbejde med diverse 

interessenter, og herunder medvirker til at skabe en mere strategisk tilgang til facilitetsudviklingen i 

Københavns kommune samt til samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner.   

 

De væsentligste interessenter for Team Copenhagen i processen er Københavns kommune på såvel politisk 

som administrativt niveau, Team Danmark (og DIF) samt diverse videregående uddannelsesinstitutioner. 

 

Team Copenhagen har en klar interesse i og vil arbejde for, at Københavns kommune tager konstruktivt del 

i NEC-processen og medvirker til etableringen af et centralt NEC, som både understøtter udviklingen af 

dansk eliteidræt og tilgodeser den lokale talentudvikling. NEC skal derfor – via Team Copenhagens 

bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere – på dagsordenen hos kommunalpolitikerne og i de relevante 

forvaltninger. 

 

Team Copenhagen fortsætter den løbende dialog med Team Danmark – både for at bakke op om processen 

og for at sikre at ovennævnte hensyn til den lokale talentudvikling bliver en fælles ambition for NEC forud 

for realiseringen. 


