
 

 

 

Bilag 5.1. Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne 

ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                  Indstillet beløb: 136.500 kr. 

Ansøger:      Copenhagen Beachvolley 

Idrætsgren:    Beachvolley 

Ansøgt beløb:    136.500 kr. 

Klubkategori:                                              Elite 

 

 

Kraftcenter og styrkelse af talent- og elitemiljø 

Copenhagen Beachvolley har etableret et stærkt og ambitiøst beachvolleymiljø 

med udgangspunkt i Hafniahallen i Valby. 

Klubbens ledelse er som andre frivillige af slagsen begrænset på ressourcer, 

men har i det forgangne år været gennem et opfølgningsforløb på Team 

Copenhagens klubuddannelse, hvilket vidner om engagement. 

Samtidig har Volleyball Danmark trods økonomiske udfordringer ikke 

nedprioriteret beachvolley, således at Copenhagen Beachvolleyballs rolle som et 

af to kraftcentre kan fortsætte. Sammen med begyndende internationale 

resultater gør det, at Team Copenhagens sekretariats fortsat ønsker at støtte op 

om og bidrage til at realisere klubbens ambitioner. 

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

up med kompetente trænere og kvalificerede folk til at varetage 

supportfunktioner, som skal udvikles yderligere, bl.a. gennem uddannelse, og 

derudover er der søgt støtte til kraftcenterfunktionen. 

 

 

Tidligere støtte 

2019: 135.000 kr. 

2018: 120.000 kr. 

2017: 125.000 kr. 

  



 

 

 

 

Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 185.000 kr. 

Ansøger:   Fægteklubben Trekanten 

Idrætsgren:   Fægtning 

Ansøgt beløb:   240.000 kr. 

Klubkategori:  Elite 

 

 

 

Fortsat udvikling af talent- og elitemiljø inkl. akademitræning 

Fægteklubben Trekanten har store ambitioner og arbejder strategisk og målrettet 

– såvel organisatorisk som sportsligt – 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 miljø 

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

nybegyndere, alt sammen i egne, tidssvarende faciliteter i Ryparken. 

Trods det stærke (og sunde) miljø, hvor det især er positivt, klubben efterhånden 

råder over en stor gruppe dedikerede seniorfægtere, mangler det reelle 

gennembrud på seniorniveau, og OL-deltagelse i år er – også pga. skader – 

mindre sandsynligt. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker dog fortsat at bakke op om klubbens 

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

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

Copenhagen eliteidrætsakademi, men også fokus på bedre fysisk træning, 

trænerudvikling og en indsats for at få flere piger (og kvinder) til at (fortsætte med 

at) fægte. Der er dog stadig forskel på det ansøgte og det indstillede beløb. Det 

skyldes både en rimelighedsbetragtning og en vurdering af sandsynligheden for 

OL-deltagelse. 

 

Tidligere støtte  

2019: 200.000 kr. 

2018: 210.000 kr 

2017: 200.000 kr. 

  



 

 

 

 

Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn     Indstillet beløb: 103.000 kr. 

Ansøger:  Københavns BMX Klub 

Idrætsgren:  BMX 

Ansøgt beløb:  103.000 kr. 

Klubkategori:             Elite 

 

 

 

Fortsat talentudvikling og elitesatsning 

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

banen blev renoveret forrige år. Klubben er det seneste år vokset med 

tilstrømning af nye kørere, hvilket med nye forældre også har øget det 

organisatoriske potentiale, men klubben er stadig afhængig af få frivilliges store 

engagement. 

Klubben har et meget tæt samarbejde med DCU, både fordi klubbens cheftræner 

også fungerer som landstræner, og fordi unionen prioriterer samarbejdet – også 

på tværs af discipliner. 

Samtidig fungerer klubben som kraftcenter under DCU og markeret sig stærkt 

med både en håndfuld ryttere udtaget til ungdomslandsholdet og et godt bud på 

OL-deltagelse i Tokyo blandt de bedste seniorryttere. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker fortsat at støtte klubben – både med 

støtte til at honorere klubbens cheftræner, der også står for den fysiske træning – 

og med særlig støtte til træningslejre, der skal øge sandsynligheden for OL-

kvalifikation. 

På længere sigt er samarbejdet ikke blevet mindre interessant af muligheden for, 

at VM i 2025 skal afholdes i København. 

 

 

Tidligere støtte  

2019: 115.000 kr. 

2018: 100.000 kr. 

2017:   90.000 kr. 

 



 

 

 

 

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

Ansøger:    Sportsdanserforeningen KAF 

Idrætsgren:   Sportsdans 

Ansøgt beløb:   115.000 kr. 

Klubkategori:                                         Elite 

 

 

 

 

Støtte til kraftcenter og træneruddannelse 

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

landets næstbedste sportsdanserklub og fungerer samtidig som kraftcenter under 

Dansk Sportsdanser Forbund, der har ansat en ny sportschef med væsentligt 

fokus også på klubbernes udvikling, hvorfor Team Copenhagen ser frem til 

samarbejdet. 

Klubben råder over stærke sportslige kompetencer i form af erfarne elitetrænere 

og en sportschef, der også erfaring fra elitearbejdet i forbundet. Derudover 

gennemgik klubbens bestyrelse sidste år et klubudviklingsforløb for at øge 

samarbejdet i klubben og samtidig sikre en mere strategisk tilgang til den 

sportslige indsats. Det har øget det organisatoriske engagement og involveret 

flere frivillige. 

Klubben leverer seniorresultater, hvorfor Team Copenhagens sekretariat fortsat 

ønsker støtte indsatsen i kraftcenteret. Derudover skal støtten anvendes til 

uddannelse af klubbens trænere generelt og til at øge fokus på ikke mindst de 

unge danseres fysiske træning. 

 

 

Tidligere støtte  

2019: 110.000 kr. 

2018: 135.000 kr. 

2017: 140.000 kr. 

 


