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Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 130.000 kr. 

Ansøger:   ABC 

Idrætsgren:   Cykling 

Ansøgt beløb:   175.000 kr.  

Klubkategori:                                               Elite  

  

 

Skærpet og sammenhængende talentudvikling  

 

Cykelklubben ABC fra Tingbjerg har det seneste år – med input fra Danmarks 

Cykle Union – at etablere en rød tråd gennem klubbens talentudvikling. Klubben 

leverer jævnligt lovende ungdomsresultater, i 2018 har det især været gældende 

på U17-niveau med både danske mesterskaber og internationale medaljer til 

følge. 

Indsatsen skal imidlertid systematiseres, og klubbens skal styrkes organisatorisk. 

Derfor er ABC’s bestyrelse netop påbegyndt Team Copenhagens klubuddannelse, 

og denne ansøgning fokuserer på sammenhængende talentudvikling, så bidraget 

til det fremragende talentarbejde, der foregår i DCU-regi kan øges. 

Det skal blandt andet ske gennem et øget samarbejde med netop DCU og en 

øget indsats omkring B&U-arbejdet, så klubbens talentudviklingsmiljø dækker 

ryttere fra nybegyndere til ungseniorer på internationalt niveau.  

Der er dog behov for at prioritere skarpere og udnytte midlerne mere effektivt, 

end ansøgningen lægger op til, hvorfor der er forskel på det ansøgte og det 

indstillede beløb. 

 

Tidligere støtte: 

2017: 150.000 kr. 

2016: 125.000 kr. 

2015: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn                      Indstillet beløb: 135.000 kr. 

Ansøger:   B.93 

Idrætsgren:   Fodbold  

Ansøgt beløb:       135.000 kr. 

Klubkategori:                                              Elite  

 

 

 

Talentudvikling for piger – og akademitræning 

 

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

varetager morgentræningen for fodboldspillerne (af begge køn) på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi. 

Ansøgningen fokuserer både på akademiet og på et yderligere løft af 

talentudviklingsmiljøet på pigesiden. Det sidste er et naturligt valg, da 

pigefodbold i mindre grad end hos drengene er domineret af kommercielle 

aktører, hvorfor støtten hertil stadig kan gøre en reel forskel. Samtidig er det 

lykkedes klubbens bedste damehold at rykke op i landets bedste række, 3F 

Ligaen, hvorfor klubben nu kan tilbyde udviklingsmuligheder fra nybegynder- til 

eliteniveau. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bidrage til den forsatte udvikling med 

generel sparring om talentudvikling for begge køn, og derudover økonomisk 

støtte til en fortsat opkvalificering af trænerkompetencerne på pigesiden – samt 

naturligvis til morgentræningen på eliteidrætsakademiet. 

 

  

Tidligere støtte: 

2017: 125.000 kr. 

2016: 125.000 kr. 

2015: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 115.000 kr. 

Ansøger:     Copenhagen Floorball Club 

Idrætsgren:    Floorball 

Ansøgt beløb:             188.000 kr. 

Klubkategori:                                            Elite  

 

 

 
Konsolidering af talentudviklingsmiljø og forbundssamarbejde 

 

Copenhagen Floorball Club, der netop kåret til årets idrætsforening i Københavns 

Kommune, holder til i Valby Idrætspark, hvor man råder over gode faciliteter i 

den gamle Valbyhal. 

Sporten har et stort udviklingspotentiale, men et fokus på systematisk elite- og 

talentudvikling har været savnet fra forbundets side. Nu begynder det imidlertid 

at blive prioriteret, hvilket er en nødvendig forudsætning for at det giver mening 

for Team Copenhagen at støtte talentudviklingen lokalt. 

Her er fokus fra den engagerede bestyrelse på en videreudvikling af 

talentudviklingsmiljøet med særligt fokus på trænerudvikling, både formelt 

gennem DIF-uddannelser og gennem klubbens erfarne og ambitiøse cheftræners 

udvikling af trænere internt i klubben. Begge dele ønsker Team Copenhagens 

sekretariat at støtte. Til gengæld bør deltagelse i træningslejre samt kampe i 

udlandet i højere grad dækkes ved egenbetaling. 

 

Tidligere støtte: 

2017: 110.000 kr. 

2016: 100.000 kr. 

2015: 100.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:  CPH Bordtennis    

Idrætsgren:   Bordtennis 

Ansøgt beløb:   150.000 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. 

Et væsentligt fokuspunkt det seneste år har været en større klubforankring, 

særligt med fokus på Brønshøj Bordtennis, da en overbygning set fra 

sekretariatets perspektiv kun for alvor giver mening, hvis moderklubberne både 

bakker seriøst op om og selv er i stand til at levere spillere til satsningen. 

Foreløbig er opbakning sikret, og overbygningen prioriterer ressourcer til det 

generelle ungdomsarbejde i de to klubber. 

Udover fortsat fokus på dette, vil indsatsen det kommende år være rettet mod et 

bedre samarbejde med forbundet, hvis talentudviklingsindsats har været 

mangelfuld de senere år. 

Derudover kommer det til at handle om trænnerudvikling i CPH Bordtennis-regi, 

ligesom en del af det ansøgte beløb går til at varetage den nævnte 

morgentræning på eliteidrætsakademiet. 

 

Tidligere støtte: 

2017: 140.000 kr. 

2016: 150.000 kr. 

2015: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 145.000 kr. 

Ansøger:   Dansk Mountainbike Klub    

Idrætsgren:   Mountainbike 

Ansøgt beløb:   160.000 kr. 

Klubkategori:                                               Elite  

 

 

 

Akademitræning + styrket sammenhængende talentudvikling 

 

Dansk Mountainbike Klub (DMK) har tidligere markeret sig flot internationalt 

takket være nogle ekstraordinære talenter, mens sammenhængen i 

talentudviklingen har haltet en smule. 

DMK’s nye bestyrelse har – blandt andet via Team Copenhagens klubuddannelse 

– erkendt, at klubbens fokus ikke bør ligge på seniorelite, men målrettes i endnu 

højere grad mod talentudviklingen. Derfor skal der øget fokus på 

træningskulturen i DMK og prioriteres flere ressourcer til kvalificeret træning til 

klubbens yngste ryttere, så man ikke er afhængig af selv at rekruttere talenter. 

En del af det træningstilbud klubben vil oprette betragtes dog af Team 

Copenhagens sekretariat som en nødvendig forudsætning for overhovedet at 

kunne kalde sig talentudviklingsklub. Derfor bør klubben selv finansiere en større 

del af dette, og der er derfor forskel på det ansøgte og det indstillede beløb, selv 

om sekretariatet fortsat ønsker at støtte op om klubbens varetagelse af 

morgentræning på akademiet og om den specifikke talentudviklingsindsats, som 

i det kommende år skal kobles tættere sammen med det arbejde, der foregår i 

DCU-regi. 

 

Tidligere støtte: 

2017: 150.000 kr.  

2016: 150.000 kr. 

2015: 140.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb:130.000 kr. 

Ansøger:  Gymnastikforeningen Gefion  

Idrætsgren:   Idrætsgymnastik 

Ansøgt beløb:   200.000 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. 

Siden klubben – efter at have gennemgået Team Copenhagens klubuddannelse – 

i 2016 første gang fik støtte, har fokus været mod at etablere et godt set up med 

supportfunktioner til at støtte op om den daglige træning, som varetages af 

trænere med udenlandsk baggrund og idrætskultur. Det sidste år har der derfor 

med hjælp fra en idrætspsykologisk konsulent været ekstra fokus på kulturen i 

klubben og omkring udøverne. Et arbejde, der har givet gode erfaringer og derfor 

fortsætter det kommende år. 

Derudover har klubben søgt om støtte til diætistekspertise og til at tilknytte en 

fysiolog. Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte op om, men mener 

til gengæld at klubben i højere grad selv må finansiere de løbende 

trænerudgifter. 

Det kommende år vil forhåbentlig byde på et tættere samarbejde med 

GymDanmark frem mod VM i idrætsgymnastik i 2021, der skal afholdes i 

København. 

 

Tidligere støtte: 

2017: 100.000 kr. 

2016: 125.000 kr. 

2015: Ingen støtte 
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Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn     Indstillet beløb: 105.000 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 arbejder ihærdigt dedikeret og afgrænset med fokus på talentudvikling på 

tværs af discipliner og råder i øjeblikket over en større gruppe ungdomsatleter 

end længe. 

Så længe man i KIF er bevidst om egen rolle og holder fokus skarpt på 

talentudvikling, selv om det ofte betyder, at de dygtigste atleter er nødt til at 

søge mod stærkere miljøer, ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte 

udvikling. 

I denne ansøgning er der fortsat fokus på den talentkonsulentrolle, Team 

Copenhagen støttede etableringen af for to år siden, samt træneruddannelse, 

mens der er behov for at prioritere skarpere, når det gælder deltagelse i 

træningslejre og især internationale stævner. Derfor er der forskel på det 

ansøgte beløb og indstillingen. 

 

Tidligere støtte: 

2017: 125.000 kr. 

2016: 100.000 kr. 

2015: 100.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 170.000 kr. 

Ansøger:   Københavns Badminton Klub    

Idrætsgren:   Badminton 

Ansøgt beløb:   170.000 kr. 

Klubkategori:                                               Elite  

 

 

 

Intensiveret talentudvikling og akademitræning 

 

Københavns Badminton Klub (KBK) råder over en stor ungdomsafdeling og gode 

faciliteter i egen hal på Østerbro. Efter at have gennemgået klubuddannelse har 

bestyrelsen øget fokus på talentudvikling og opbakning til at prioritere denne. 

Team Copenhagens samarbejde med KBK nyder godt af et godt samarbejde med 

Badminton Danmark, der kontinuerligt leverer resultater i verdensklasse. 

Forbundet har også styr på talentudviklingen og deler villigt viden om 

badmintonspecifik talentudvikling. 

KBK fik for et år siden støtte til at ansætte en sportschef, som siden har 

systematiseret klubbens talentudviklingsprogram og er ansvarlig for udviklingen 

af klubbens cheftræner, som samtidig står for morgentræningen af 

badmintonspillerne på Team Copenhagen eliteidrætsakademi. Trænernes 

fortsatte uddannelse og udvikling er et væsentligt fokuspunkt det kommende år 

og dermed også i denne ansøgning. Udover den generelle træneruddannelse vil 

der blive øget fokus på trænerkompetencerne indenfor fysisk træning – igen i 

samarbejde med Badminton Danmark. 

 

Tidligere støtte: 

2017: 170.000 kr. 

2016: 150.000 kr. 

2015: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 9 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 90.000 kr. 

Ansøger:     Sparta  

Idrætsgren:    Atletik 

Ansøgt beløb:   90.000 kr. 

Klubkategori:                                           Elite 

 

 

 

Morgentræning på eliteidrætsakademiet – ny struktur på vej i klubben 

 

Sparta er landets bedste og med afstand største atletikklub og varetager samtidig 

med mange kompetente trænere morgentræningen for atletikudøverne på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi. 

Efter i samarbejde med Team Copenhagen at have øget sit fokus på 

ungdomsatletik har klubben lavet mange flotte ungdomsresultater, men uden 

tilnærmelsesvis at kunne levere det samme på seniorniveau, hvor de absolutte 

topresultater endnu ikke er præsteret. 

Derfor er der en omstrukturering på vej, som nedefra skal sikre etablering af den 

rette træningskultur allerede på ungdomsniveau, så fokus i højere grad bliver 

rettet mod den langsigtede udvikling og det potentiale, der i sidste ende skal føre 

til internationale resultater på seniorniveau, bliver styrket. 

Støtte til implementering af den rette træningskultur i forbindelse med 

strukturændringen er dog ikke en del af denne ansøgning, hvorfor der kan 

forventes en ny i en af de kommende ansøgningsrunder. 

Fokus nu og her er alene på morgentræningen på akademiet, hvor Sparta er en 

uundværlig samarbejdspartner, som med en bred vifte af trænere levere høj 

kvalitet til deltagerne i morgentræningen på tværs af discipliner. 

 

Tidligere uddelt støtte: 

2017: 160.000 kr. 

2016: 160.000 kr. 

2015: 200.000 kr. 

  



 

 

Side 10 af 10 
 

Indstillingsnr.: 10 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 67.000 kr. 

Ansøger:     KTK 86  

Idrætsgren:    Triatlon 

Ansøgt beløb:      117.000 kr. 

Klubkategori:                                        Bobler 

 

 

 

Etablering af talenttrænerfunktion 

 

KTK 86 er ny i denne sammenhæng. Team Copenhagen har dog tidligere støttet 

Tri Team Copenhagen, der var et forsøg på i samarbejde mellem KTK 86 og TRI 4 

at etablere et fælles træningsmiljø for de bedste seniortriatleter i de to klubber. 

Det blev imidlertid skrinlagt, da forbundet henlagde sine landsholdsaktiviteter til 

Odense, hvorfor det ikke længere gav mening at satse på et seniorelitemiljø i 

København. Dengang var beskeden til de to klubber, at et eventuelt fremtidigt 

samarbejde med Team Copenhagen skulle fokusere på talentudviklingen fremfor 

seniorelite. 

Et nyt samarbejde mellem KTK 86 og TRI 4 er derfor ikke udelukket, men i første 

omgang ønsker Team Copenhagens sekretariat at støtte førstnævnte, der blandt 

andet råder den seneste vinder af Team Copenhagens talentpris, Sif Bendix 

Madsen, der i oktober vandt to medaljer ved ungdoms-OL. 

Ansøgningen her har som nævnt fokus på ungdomsarbejdet og mere sparring til 

de mest ambitiøse og talentfulde af KTK 86’s ungdomsatleter. 

Når der er forskel på det ansøgte og det indstillede beløb, skyldes det, at 

sekretariatet vurderer, at klubben selv bør finansiere en vis del af indsatsen, hvis 

denne skal være holdbar. 

 

Tidligere uddelt støtte: 

Ingen støtte de seneste tre år 

 


