
 

 

 

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne 

ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                  Indstillet beløb: 135.000 kr. 

Ansøger:      Copenhagen Beachvolley 

Idrætsgren:    Beachvolley 

Ansøgt beløb:    135.000 kr. 

Klubkategori:                                              Elite 

 

 

Kraftcenter og miljøudvikling 

Copenhagen Beachvolley har etableret et stærkt og ambitiøst beachvolleymiljø i 

København. 

Klubben rådede tidligere over egne indendørsfaciliteter på Refshaleøen, som dog 

også var en voldsom belastning for klubbens økonomi. Nu holder klubben til i 

Hafniahallen i Valby, hvilket har givet mulighed for i højere grad at prioritere 

talent- og elitearbejdet, hvilket Team Copenhagen ønsker at støtte. 

Klubben fungerer som et af to kraftcentre under Volleyball Danmark, hvor 

klubbens sportschef netop er blevet ansat som elitechef, hvilket giver begrundet 

håb om et forbedret forbundssamarbejde og øget synergi mellem volleyball og 

beachvolley – især til gavn for sidstnævnte. 

Ansøgningen fokus er på det sportslige. Klubbens råder over et kvalificeret set up 

med kompetente trænere og kvalificerede folk til at varetage supportfunktioner, 

sm skal udvikles yderligere, bl.a. gennem uddannelse, og derudover er der søgt 

støtte til kraftcenterfunktionen. 

 

Derudover er klubbens bestyrelse netop påbegyndt et klubudviklingsforløb, 

hvilket understøtter Team Copenhagens sekretariats ønske om at støtte både 

kraftcenteret og de seriøse initiativer i klubregi, dog med forventning om, at 

klubben ved en ny ansøgning næste år selv løfter en større del af eliteudgifterne. 

 

Tidligere støtte 

2018: 120.000 kr. 

2017: 125.000 kr. 

2016: 125.000 kr. 



 

 

 

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

Ansøger:      DSR og KVIK 

Idrætsgren:    Roning 

Ansøgt beløb:    200.000 kr. 

Klubkategori:                                              Elite 

 

 

Samarbejde om talentudvikling – potentielt kraftcenter 

DSR og KVIK er blandt landets allerstærkeste klubber i en sportsgren, hvor 

Danmark bliver ved at markere sig på højeste internationale niveau med roere fra 

både begge klubber. 

Team Copenhagen har tidligere gennem flere år i lighed med Dansk Forening for 

Rosport støttet Kraftcenter København med deltagelse af blandt andet DSR og 

KVIK med ambitionen om at skabe en tæt forbindelse mellem klubroere og de 

allerbedste på Danmarks Rocenter. 

Det ønsker sekretariatet fortsat at gøre, men i første omgang tages der 

udgangspunkt i klubbernes yngre roere og samarbejdet søges udvidet med 

Københavns Roklub. 

Holdbarheden i den del af projektet må vise sig ved evalueringen efter udløbet af 

støtteperioden, der desuden vil have fokus på en tættere relation til Danmarks 

Roccenter.  

Støtten skal bruges til fælles trænings- og konkurrenceaktiviteter, herunder en 

træningslejr på tværs af klubberne. 

 

Det er dog sekretariatets vurdering, at samarbejdet skal bevise sin holdbarhed, 

før det giver mening med et støttebeløb som det ansøgte, derfor er indstillingen 

lavere. Det indstillede beløb dækker også støtte til morgentræning af roerne på 

Team Copenhagen eliteidrætsakademi, som bliver varetaget af DSR. 

 

 

Tidligere støtte 

2018: 175.000 kr. 

2017: 200.000 kr. 

2015: 300.000 kr. 



 

 

 

Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 200.000 kr. 

Ansøger:   Fægteklubben Trekanten 

Idrætsgren:   Fægtning 

Ansøgt beløb:   250.000 kr. 

Klubkategori:  Elite 

 

 

 

Fortsat udvikling af talent- og elitemiljø 

Fægteklubben Trekanten har store ambitioner og arbejder strategisk og målrettet 

for at opfylde dem i et efterhånden godt samarbejde med forbundet, hvor 

klubbens tidligere sportschef nu er ansat. 

Klubben markerer sig på fleuret, hvor der efterhånden er etableret et reelt med 

fægtere i alle aldre (på drengesiden) fra dedikerede senioratleter til nybegyndere, 

alt sammen i egne, tidssvarende faciliteter i Ryparken. 

Det etablerede miljø giver begrundet håb om et reelt gennembrud på 

seniorniveau, hvilket er både klubbens og forbundets mål. 

For at realiserere dette – gerne i form af OL-deltagelse – har klubben etableret et 

set up og en kultur, der kan inspirere andre klubber på tværs af idrætsgrene. 

 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke helhjertet op om klubbens 

generelle udvikling i forsøget på at realisere de store ambitioner. Der er således 

tale om støtte til tiltag, som allerede er etableret, bl.a. morgentræning på Team 

Copenhagen eliteidrætsakademi. Støtten bruges i vid udstrækning til at honorere 

klubbens cheftræner og nye sportschef, mens fægterne selv leverer en høj grad 

af egenbetaling til de mange konkurrencer i udlandet. 

 

 

Tidligere støtte  

2018: 210.000 kr. 

2017: 200.000 kr. 

2016: 200.000 kr. 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn     Indstillet beløb: 115.000 kr. 

Ansøger:  Københavns BMX Klub 

Idrætsgren:  BMX 

Ansøgt beløb:  115.000 kr. 

Klubkategori:             Elite 

 

 

 

Fortsat talentudvikling og elitesatsning – ansættelse af cheftræner 

Københavns BMX Klub råder over gode faciliteter ved Amager Fælled, hvor 

banen blev renoveret. Klubben er det seneste år vokset med tilstrømning af nye 

kørere, hvilket via forældreengagement også har øget det organisatoriske 

potentiale. Den del skal dog systematiseres, hvorfor klubbens bestyrelse i år skal 

gennemgå et klubudviklingsforløb. 

 

Sportsligt oprustes der også med ansættelse af en cheftræner, der samtidig 

fungerer som landstræner under DCU. I det hele taget er der et stort potentiale i 

at være skiftet forbund fra Dansk Motor Union til DCU, hvor der er meget at lære 

fra cykelryttere på tværs af discipliner, men også en reel interesse for at udvikle 

sporten. 

 

Årets kortsigtede mål er at skærpe klubbens bedste seniorryttere frem mod målet 

om kvalifikation til OL i Tokyo; mens det langsigtede er at videreudvikle 

talentudviklingsmiljøet, blandt andet ved et øget fokus på den meget væsentlige 

fysiske træning. Klubbens nye cheftræner står i spidsen, og Team Copenhagen 

ønsker at bakke op om ansættelsen af ham, dog med en forventning om, at 

klubben gradvis selv står for at dække en større del af udgiften. 

 

 

Tidligere støtte  

2018: 100.000 kr. 

2017:   90.000 kr. 

2016: 100.000 kr. 

 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 110.000 kr. 

Ansøger:    Sportsdanserforeningen KAF 

Idrætsgren:   Sportsdans 

Ansøgt beløb:   125.000 kr. 

Klubkategori:                                         Elite 

 

 

 

Støtte til kraftcenter og sportscheffunktion 

Sportsdanserforeningen KAF, der har gode faciliteter i Grøndal Multicenter, er 

landets næstbedste sportsdanserklub og fungerer samtidig som kraftcenter under 

Dansk Sportsdanser Forbund, hvilket Team Copenhagen støtter. Det kommer 

klubbens dansere til gavn i form af gode betingelser med aldersrelateret træning 

på alle områder. 

 

Klubben råder over stærke sportslige kompetencer i form af erfarne trænere og 

en sportschef med erfaring fra elitearbejdet i forbundet. Til gengæld skal det 

organisatoriske engagement øges og bredes ud på flere hænder end i øjeblikket. 

Derfor skal klubbens bestyrelse i år gennemgå et klubudviklingsforløb, der 

ligeledes har til formål at øge samarbejdet i klubben og samtidig sikre en mere 

strategisk tilgang til den sportslige indsats. 

 

Klubben leverer seniorresultater, hvorfor Team Copenhagens sekretariat fortsat 

ønsker at især støtte indsatsen i kraftcenteret, mens en øget opbakning til resten 

af klubbens talentarbejde må afvente udfaldet af klubudviklingsforløbet. Dog bør 

det understreges, at sekretariatet fortsat ser et potentiale i klubben, og håber at 

klubudviklingsforløbet kan medvirke til at forløse dette. 

 

 

Tidligere støtte  

2018: 135.000 kr. 

2017: 140.000 kr. 

2016: 140.000 kr. 

 


