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Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 165.000 kr. 

Ansøger:   ABC 

Idrætsgren:   Cykling - landevej  

Ansøgte beløb:        180.000 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, således også i 2020 – især på U17-

niveau. 

Det centrale element er dog U19-holdet, som er sidste aldersgruppe, før visse 

ryttere så småt kan begynde en professionel tilværelse. Det gælder dog de 

færreste, hvorfor ABC også har et U23-hold for de ryttere, der har behov for flere 

udviklingsår i trygge rammer. De senere år er klubbens B&U-arbejde blevet løftet 

gevaldigt, så det nu er klubbens egenudviklede ryttere, der kører på de ældste 

ungdomshold. Ungdomsarbejdet skal fortsat prioriteres højt, men Team 

Copenhagens sekretariat ønsker at bidrage med støtte til løbsdeltagelse og 

træneruddannelse på tværs af de tre nævnte grupper. Den høje grad af 

frivillighed blandt trænere mindsker udgifterne, men sportsgrenen er stadig 

meget udgiftstung, hvorfor det i det kommende år – med hjælp fra Danmarks 

Cykle Union – bør vurderes, om U-23-indsatsen fortsat fortjener støtte. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2019: 160.000 kr. 

• 2018: 130.000 kr. 

• 2017: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 200.000 kr. 

Ansøger:      Ajax København 

Idrætsgren:   Håndbold og basketball  

Ansøgte beløb:        275.000 kr. 

Klubkategori:   Elite  

 

  

Akademitræning og trænerudvikling 

Ajax København holder til i Bavnehøjhallen og er en meget traditionsrig 

håndboldklub, med seniorhold i hhv. landets bedste og næstbedste række og 

driften placeret i selskaber, hvorfor samarbejdet fokuserer på ungdommen. 

Klubben taget flere nye initiativer. Dels i form af et sportsgymnasium på 

Københavns åbne Gymnasium, hvor der også optages basketballspillere, hvilket 

har ført til klubben nu også åbner en basketafdeling, der bl.a. skal samarbejde 

med Stevnsgade Basketball. Derfor er ansøgningen meget omfattende, og en 

væsentlig del af samarbejdet med Team Copenhagen kommer – fra 

sekretariatets perspektiv – til at handle om at sikre sammenhæng i klubben, så 

det ikke ender med projektet løsrevet fra hinanden og fra klubbens samlede 

udvikling. Derudover skal klubben – i hvert fald i det kommende år – stadig 

forestå morgentræningen for håndboldspillerne på Team Copenhagen 

eliteidrætsakademi. 

Der er elementer i ansøgningen, som Team Copenhagen ikke kan støtte, men 

sekretariatet indstiller klubben til at modtage støtte til talentchefer i håndbold, 

fysisk træning for begge sportsgrene, ungdomstrænerudvikling i basketball samt 

morgentræningen for håndboldspillerne på Team Copenhagen 

eliteidrætsakademi og basalkurser i sportsernæring for de ældste årgange.  

 

Tidligere støtte: 

• 2019: 160.000 kr. 

• 2018: 160.000 kr. 

• 2017: 140.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 110.000 kr. 

Ansøger:   Amager Volleyball Klub 

Idrætsgren:   Volleyball  

Ansøgte beløb:          110.000 kr. 

Klubkategori:   Elite  

 

  
Opgradering af talentprogram 

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

etableret sig med egne klublokaler, og klubben vil i næste sæson være 

repræsenteret i landets bedste række for såvel damer som herrer, dog uden at 

man kan forvente placeringer i den bedste halvdel. 

Samarbejdet med Team Copenhagen har dog primært handlet om 

talentudvikling og vil fortsat gøre det, samtidig med at klubben forsøger at få 

talent- og elitearbejdet til at hænge optimalt sammen. 

Klubben kan glæde sig over en pæn medlemsfremgang, så der ikke er kapacitet 

til flere hold eller spillere, men samtidig har der været udskiftning på centrale 

poster, hvorfor klubben har været nødt til at finde nye ansvarlige for både 

talentprogram og det kompetenceudviklingsforløb, de har udviklet for alle 

klubbens ungdomsspillere. 

Foruden støtte til de to funktioner ønsker Team Copenhagens sekretariat at 

prioritere støtte til uddannelse for de to nævnte nøglepersoner samt fysisk 

træning og basalkurser i sportsernæring på tværs af årgange.  

 

 

Tidligere støtte 

• 2019:   110.000 kr. 

• 2018:   90.000 kr. 

• 2017:   52.650 kr. 
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn                        Indstillet beløb:  100.000 kr. 

Ansøger:     Dansk Bjerg- og Klatreklub  

Idrætsgren:                                      Klatring                                                       

Ansøgte beløb:                                 150.000 kr. 

Klubkategori:                                           Elite 

 

 

Videreudvikling af talentudviklingsmiljø 

Dansk Bjerg- og Klatreklub holder til i fremragende 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, nu 2021, 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 og siden er klubbens strategi blevet skærpet – også for at kunne 

håndtere dobbeltrollen som udbyder af kommercielle aktiviteter i dagtimerne og 

kvalificeret træning for klubbens medlemmer. 

Klubben fremstår fortsat meget velorganiseret og har fokus på den langsigtede 

udvikling. 

Det har dog været nødvendigt for Team Copenhagens sekretariat at prioritere 

mellem de indsatser, der søges støtte til, da klubben endnu ikke vurderes at have 

et niveau, der retfærdiggør fx et støttekoncept for udøvere. 

Til gengæld ønsker sekretariat at støtte udviklingen af klubbens trænere gennem 

forskellige uddannelsestiltag 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2019:   80.000 kr. 

• 2018:   75.000 kr. 

• 2017:   Ingen støtte 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 129.000 kr. 

Ansøger:  Hovedstadens Svømmeklub    

Idrætsgren:       Svømning 

Ansøgte beløb:                            129.020 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Fysisk og sportspsykologisk trænerudvikling  

Hovedstadens Svømmeklub har takket være en stærk, professionel organisation 

udviklet sig kontinuerligt og har ressourcer til at sikre, at inspiration og 

udviklingsinitiativer bliver omsat til nye kompetencer hos både trænere og 

svømmere. Det gør også, at klubben nærmer sig at kunne realisere ambitionen 

om at etablere et elite- og talentudviklingsmiljø på internationalt niveau. 

Udviklingsarbejdet foregår meget bevidst og kvalificeret, og klubben tager 

derudover også initiativer for at undgå gentagelser af de meget alvorlige sager 

om mistrivsel, der er blevet afdækket i dansk svømning. 

Trods klubbens meget bevidste tilgang er der dog mulighed for forbedringer, og 

vil være et centralt fokuspunkt i det fortsatte samarbejde med såvel klubben som 

Dansk Svømmeunion. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bidrage til klubbens fortsatte udvikling 

med støtte til basalkurser i sportsernæring, et fortsat udviklingsforløb for 

klubbens trænere med henblik på at håndtere mentale aspekter af svømmernes 

udvikling samt internationale træningslejre for svømmere med mulighed for at 

kvalificere sig til landsholdsdeltagelse og i bedste fald OL. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2019: 125.000 kr. 

• 2018: 120.000 kr. 

• 2017: 125.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 144.000 kr. 

Ansøger:   Judo Copenhagen    

Idrætsgren:   Judo 

Ansøgte beløb:                           184.000 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. Et samarbejde, som ikke har været uden 

vanskeligheder, men i dag fungerer bedre end nogensinde bl.a. takket være Judo 

Danmarks landstræner, der også står for de regionaltræninger, der afholdes hos 

Judo Copenhagen. 

Derudover har klubberne erkendt værdien af formel træneruddannelser, som 

der ikke har været lang tradition for i sporten, men som nu prioriteres, og 

derudover er der fundet en stabil koordinator af samarbejdet mellem klubberne 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op om den fortsatte udvikling 

med støtte til træneraflønning og -uddannelse og koordinatorfunktionen samt 

muligheden for trænerdeltagelse på internationale træningslejre. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2019: 130.000 kr. 

• 2018: 144.000 kr. 

• 2017: 150.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 7  Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 160.000 kr. 

Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    

Idrætsgren:   Taekwondo 

Ansøgte beløb:                           160.000 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. 

Samtidig driver klubben et af fire udviklingscentre under Dansk Taekwondo 

Forbund, og det er i det regi, klubbens talentudviklingen er organiseret. Såvel 

den som udviklingscenteret må betegnes som, både fordi den tålmodige 

talentudvikling har resulteret i seniorkæmpere på eliteniveau, herunder en 

enkelt OL-kandidat og fordi det er lykkedes at få samarbejdet med andre klubber 

i hovedstadsområdet til at fungere. Det sidste er afgørende, hvis Danmark skal 

have international succes. Heldigvis er forbundet opmærksom på dette og 

prioriterer, trods begrænsede ressourcer, samarbejdet md Team Copenhagen. 

Nørrebro Taekwondo Klub forestår også morgentræningen for 

taekwondokæmperne på Team Copenhagen eliteidrætsakademi, og klubbens 

fokus på at tage ansvar for ikke kun klubbens, men sportsgrenens udvikling, 

skinner også igennem her.  

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op med støtte til aflønning af 

cheftræneren, der også forestår morgentræningen på akademiet samt mulighed 

for at tage på internationale træningslejre, når det igen lader sig gøre. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2019: 160.000 kr. 

• 2018: 130.000 kr. 

• 2017: 120.000 kr. 
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Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 100.000 kr. 

Ansøger:     Skøjteklub København  

Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 

Ansøgte beløb:         125.000 kr. 

Klubkategori:   Elite 

 

 

Akademitræning + ATK-udvikling 

Skøjteklub København varetager morgentræning på Team Copenhagen 

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

kunstskøjteløbere, hvilket berettiger klubben til en vis økonomisk støtte. 

Derudover begynder der at være tilløb til yderligere udvikling i sporten, også 

fordi Dansk Skøjteunion har intensiveret sin indsats, bl.a. med udvikling af 

Aldersrelateret Træningskoncept, som ellers har manglet i sporten. 

SKK, der det seneste år har gennemgået et opfølgningsforløb af Team 

Copenhagens klubuddannelse, kommer til at spille en central rolle i udrulningen 

dette, og der er i det hele taget gode perspektiver i samarbejdet med unionen, 

der også er meget fokuseret på at få øget samarbejdet og videndelingen på 

tværs af landets klubber. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker at bakke op om klubbens videreudvikling 

med støtte til træneruddannelser, ballettræning og basalkursus i sporternæring 

samt varetagelsen af morgentræning på akademiet. 

Der er dog en klar barriere for klubbens videreudvikling, da sportens tradition for 

fuldtidsansatte trænere er en voldsom belastning af klubbens økonomi, som dog 

hænger sammen, men reelt uden andre egenindtægter end 

kontingentindbetalinger.  

 

Tidligere støtte 

• 2019:   80.000 kr. 

• 2018:   60.000 kr. 

• 2017:   50.000 kr. 


