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Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de 
fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 160.000 kr. 

Ansøger:   ABC 

Idrætsgren:   Cykling - landevej  

Ansøgte beløb:        200.000 kr. 

Klubkategori:   Elite  

 

  

Sammenhængende talentudvikling og løbsdeltagelse 

Cykelklubben ABC fra Tingbjerg har de seneste år arbejdet på at etablere en rød 

tråd gennem klubbens talentudvikling, og samtidig er klubben blevet styrket 

organisatorisk gennem Team Copenhagens klubuddannelse. Sportsligt leverer 

klubben jævnligt lovende ungdomsresultater, i 2018 har det især været 

gældende på U17-niveau med både danske mesterskaber og internationale 

medaljer til følge. 

Da ABCs talentudviklingsmiljø efterhånden dækker ryttere fra nybegyndere til 

ungseniorer med internationalt potentiale, skal arbejdet de kommende år 

fokusere på at øge sammenhængen i klubbens talentudvikling med det mål at 

bidrage yderligere til det fremragende talentarbejde, der foregår i DCU-regi. 

Cykling er en udgiftstung sportsgren. Heldigvis er klubben præget af en høj grad 

af frivillighed, også blandt selv erfarne trænere. Derfor kan støttemidlerne 

anvendes til træneruddannelse og løbsdeltagelse. Det ønsker Team 

Copenhagens sekretariat at bakke op om, dog med en større egenbetaling fra 

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

det indstillede beløb. 

 

Tidligere støtte: 

• 2018: 130.000 kr. 

• 2017: 150.000 kr. 

• 2016: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 190.000 kr. 

Ansøger:      Ajax København 

Idrætsgren:   Håndbold  

Ansøgte beløb:        160.000 kr. 

Klubkategori:   Elite  

 

  

Akademitræning og trænerudvikling 

Ajax København holder til i Bavnehøjhallen og er en stærk og ikke mindst 

traditionsrig håndboldklub. 

Klubbens bedste herrehold ligger i landets næstbedste række, mens klubbens 

bedste kvindehold har sikret sig endnu en sæson i landets bedste række. Driften 

af disse er begge placeret i selskaber; herreholdets med eksterne ejere. 

Omdrejningspunktet for samarbejdet med Team Copenhagen er derfor – udover 

at varetage morgentræning på Team Copenhagen eliteidrætsakademi – 

udviklingen af klubbens ungdomsarbejde med det strategiske ansvar placeret 

hos to sportschefer for hhv. pige- og drengesiden. 

Det har styrket rammerne og bevidstheden omkring klubbens talentudvikling 

med særligt fokus på den strukturerede kompetenceudvikling af trænere. Det 

skal naturligvis fortsætte samtidig med, at der løbende tages hånd om flere og 

flere aspekter af spillernes udvikling og simultant tilføre klubbens trænere nye 

kompetencer i de kommende 12 måneder indenfor både fysisk træning og 

sportspsykologi. 

Som håbet har satsningen medført et stigende antal spillere udtaget til DHFs U-

landshold og -samlinger. Derfor ønsker Team Copenhagens sekretariat fortsat at 

bakke op om klubbens udvikling, men indstiller at klubben selv varetager en 

større del end ønsket af de lønudgifter, som støtten primært skal anvendes til. 

 

Tidligere støtte: 

• 2018: 160.000 kr. 

• 2017: 140.000 kr. 

• 2016: 160.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 110.000 kr. 

Ansøger:   Amager Volleyball Klub 

Idrætsgren:   Volleyball  

Ansøgte beløb:        130.000 kr. 

Klubkategori:   Elite  

 

  
Opgradering af talentprogram 

Amager Volleyball Klub spiller sine hjemmekampe i Sundby, hvor man også har 

fået mulighed for at etablere sig med permanente klublokaler. 

Klubbens bedste damehold er placeret i landets næstbedste række, mens 

herrerne som oprykker endte sæsonen på en niendeplads i landets bedste 

række. 

Samarbejdet med Team Copenhagen er dog primært rettet mod 

talentudviklingen, som derfor de seneste år er blevet opprioriteret for begge 

køn, mens klubbens bestyrelse har gennemgået Team Copenhagens 

klubuddannelse for at styrke organisationen, der er båret af få, men dedikerede 

ledere.  

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op om klubbens fortsatte 

udvikling, herunder en udbygning af talentprogrammet med fokus på 

kompetenceudvikling af såvel trænere som spillere. 

Særligt tilgangen til sidstnævnte er interessant og vil kunne inspirere andre 

klubber på tværs af sportsgrene. 

 

 

Tidligere støtte 

• 2018:   90.000 kr. 

• 2017:   52.650 kr. 
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn                        Indstillet beløb:   80.000 kr. 

Ansøger:     Dansk Bjerg- og Klatreklub  

Idrætsgren:                                      Klatring                                                       

Ansøgte beløb:                                 150.000 kr. 

Klubkategori:                                           Elite 

 

 

Etablering af struktureret talentudviklingsmiljø 

Dansk Bjerg- og Klatreklub holder til i gode faciliteter på Refshaleøen. Klatring er 

en sport uden tradition for elitært konkurrencefokus – i hvert fald i Danmark. Det 

er imidlertid blevet en disciplin ved OL i 2020, og det har fået klubben såvel som 

forbundet til at få ambitioner om resultater på internationalt niveau – på langt 

sigt. 

Derfor gennemgik Dansk Bjerg- og Klatreklub i første omgang Team Copenhagens 

klubuddannelse og fik undervejs formuleret et handlingskatalog over nødvendige 

indsatser. Klubben fremstår således velorganiseret og med et godt fundament til 

at etablere et struktureret talentudviklingsmiljø, som herfra skal videreudvikles 

og fokus i højere grad rettes mod det sportslige. 

Det vil Team Copenhagens sekretariat gerne bakke op om, men har samtidig – i 

dialog med klubben – valgt at prioritere blandt indsatserne i handlingskataloget, 

hvorfor det indstillede beløb er en del lavere end det ansøgte. 

Den økonomiske støtte er rettet mod den sportslige ledelse og den nødvendige 

kompetenceudvikling af klubbens trænere. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2018:   75.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 125.000 kr. 

Ansøger:  Hovedstadens Svømmeklub    

Idrætsgren:       Svømning 

Ansøgte beløb:                            152.440 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Fysisk og sportspsykologisk trænerudvikling  

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 

udviklingsinitiativer bliver omsat til nye og nødvendige kompetencer hos både 

trænere og svømmere. 

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. 

Det sidste element ønsker Team Copenhagens sekretariat fortsat at støtte 

sammen med etableringen af fysisk/drylandtrænerfunktion, mens klubben selv 

må løfte en større del af udgifterne til at give svømmerne international erfaring.  

 

 

Tidligere støtte: 

• 2018: 120.000 kr. 

• 2017: 125.000 kr. 

• 2016: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 130.000 kr. 

Ansøger:   Judo Copenhagen    

Idrætsgren:   Judo 

Ansøgte beløb:                           130.000 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Trænerudvikling og international konkurrencedeltagelse 

Judo Copenhagen er et samarbejde mellem tre københavnske klubber, Brønshøj 

Judoclub, Politiets Idrætsforening og Mitani, hvoraf de to førstnævnte er meget 

dominerende, når der afholdes danske mesterskaber for seniorer. 

Brønshøj er derudover blandt landets stærkeste talentudviklingsklubber, og det 

er Brønshøjs gode faciliteter i Grøndal Multicenter, der er den primære base for 

samarbejdet mellem de tre klubber. 

Samarbejdet mellem klubberne har tydeliggjort et stort potentiale, som de 

kommende år skal forløses gennem et øget samarbejde med Judo Danmark, hvis 

landstræner samtidig bliver en nøglefigur ift. Judo Copenhagens samarbejde med 

forbundet. 

Det kommende år vil fokus være på trænerudvikling på tværs af de tre klubber 

samt international erfaring til udvalgte kæmpere, hvoraf flere viser potentiale til 

en seniorkarriere på internationalt niveau. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2018: 144.000 kr. 

• 2017: 150.000 kr. 

• 2015: 100.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 7  Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 160.000 kr. 

Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    

Idrætsgren:   Taekwondo 

Ansøgte beløb:                           175.000 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Akademitræning og fortsat styrkelse af udviklingscenter 

Nørrebro Taekwondo Klub holder til i Heimdalsgade og er samtidig en af de 

foreninger, der er tiltænkt en hovedrolle, når Kampsportens Hus etableres på 

Nørrebro. 

Gennem en langsigtet opbygning af klubbens talentudvikling råder Nørrebro 

Taekwondo Klub nu igen ikke kun over talentfulde kadetter og juniorer, men 

også stærke seniorkæmpere, hvoraf to deltog ved det nyligt overståede VM. 

Derudover driver klubben et af fire udviklingscentre under Dansk Taekwondo 

Forbund. Takket være kompetente ledere, der har påtaget sig et stort ansvar for 

hele sporten og arbejdet ihærdigt for et bedre samarbejde på tværs af 

konkurrerende klubber, er det i udviklingscentret lykkedes at få skabt et stærkt 

træningsmiljø med deltagelse af kæmpere – og trænere – fra flere københavnske 

klubber. 

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

primært går til aflønning af cheftræneren i udviklingscentret, som samtidig har 

ansvaret for morgentræningen af taekwondokæmperne på Team Copenhagen 

eliteidrætsakademi.  

 

 

Tidligere støtte: 

• 2018: 130.000 kr. 

• 2017: 120.000 kr. 

• 2016: 130.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 80.000 kr. 

Ansøger:     Skøjteklub København  

Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 

Ansøgte beløb:         100.000 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Akademitræning  

Skøjteklub København varetager morgentræning på Team Copenhagen 

eliteidrætsakademi, hvortil der de sidste to år igen er blevet optaget 

kunstskøjteløbere, hvilket berettiger klubben til en vis økonomiske støtte. Team 

Copenhagen forbeholder sig dog ret til at slå morgentræningen sammen med 

træningen i andre sportsgrene, hvis det anses som mere meningsfyldt. 

De fleste af klubbens løbere er meget unge, hvorfor der efter aftale med Team 

Copenhagen på kort sigt er blevet fokuseret på kvalificeret og alderssvarende 

udvikling af de lidt yngre løbere, bl.a. i form af folkeskoletilbud – hvilket er i 

overensstemmelse med Dansk Skøjte Unions strategi på området. 

Det vil – sammen med videreuddannelse og -udvikling af klubbens trænere – 

fortsat være hovedpunkterne i samarbejdet de kommende år. Håbet er, at der, 

når den nye skøjtehal på Østerbro er bygget, vil være en kritisk masse af 

ambitiøse og dygtige skøjteløbere i ungdomsuddannelsesalderen. 

Indtil da har klubben også brug for ekstra istid, hvilket Team Copenhagens 

sekretariat i et vist omfang ønsker at støtte. Derudover skal de ansøgte midler 

primært dække trænerlønninger og -uddannelse, men det er sekretariatets 

vurdering, at klubbens nuværende potentiale rimeliggør en mindre støtte end 

ansøgt. 

 

Tidligere støtte 

• 2018:   60.000 kr. 

• 2017:   50.000 kr. 

• 2016: 100.000 kr. 


