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Samarbejde – fælles
forpligtelse og glæde
Selv om det er klart for enhver, at de københavnske idrætsfaciliteter mange steder er i en miserabel
forfatning, så er det i nuet langt vigtigere at holde
sig for øje, at enhver kritisk situation rummer potentialer for forbedringer – og i Københavns tilfælde
er potentialerne enormt store for alle former for
idrætsaktiviteter.
Team Copenhagen er offensivt indstillet på at samarbejde til alle sider, for det skal lykkes at få vendt
manges passive fokusering på problemer til lyst og
mod til at skabe de mange muligheder, som der
fremadrettet skal være for idrætten i København.
Opbygning af stærke samarbejdsrelationer foregår
over en række forskellige faser og stiller betydelige
krav til de deltagende spillere. I første fase ser man
hinanden an med en sjov blanding af imødekommenhed og skepsis. Og det er nødvendigt, at man
gennem forskellige aktiviteter kommer til at kende
og acceptere hinanden.
Skal samarbejdet blive effektivt, er det nødvendigt
at arbejde med afstemning af gensidige krav og
forventninger, så de fremtidige opgaver bliver organiseret med fokus på de nødvendige kompetencer.
Det er gennem de uundgåelige konfrontationer,
som samarbejdet vil løbe ind i, at det vil vise sig,
om der fortsat er gensidig accept, og om parterne
respekterer hinanden.
Team Copenhagen deﬁnerede i forbindelse med
konstitueringen i april 2004 sig selv som en katalysator. Så indgåelse af samarbejder og alliancer
er en livsnødvendig forudsætning for, at Team
Copenhagen for alvor kan realisere visionen om
at gøre København til det bedste sted i Norden at
dyrke eliteidræt.

udviklingsprojekt, der kræver forpligtende deltagelse fra klubbernes bestyrelser, fremover vil være
et af kriterierne for, hvorvidt en klub kan komme i
betragtning til udviklingsstøtte fra fonden.
Et af de vægtigste argumenter for, at fonden satser
på også at samarbejde med erhvervslivet, handler
om økonomi. I den sammenhæng er forudsætningen for samarbejde, at vi kan begrunde, hvilken
bane vi med fordel for alle parter kan tilbyde, at
samspillet foregår på. Vi er ikke på det overfyldte
marked for eksponeringssponsorater.
At støtte Team Copenhagens aktiviteter handler
om at deltage i et fælles ansvar for, at eliteidrætten
får sunde arbejdsbetingelser, som samtidig sikrer,
at udøverne kan udvikle sig som hele mennesker,
der tager ansvar for sig selv – også når idrætskarrieren er slut.
Team Copenhagen og de københavnske klubber
vil gerne samarbejde med borgerne i København.
Vi vil gerne, at borgerne aktivt benytter sig af de
utroligt mange ﬁne tilbud, byens eliteidræt giver
med hensyn til oplevelse, deltagelse og involvering. Vi udbød i samarbejde med klubberne, som
solidarisk bakkede op om ideen, et kort, der i 2005
gav adgang til mere end 150 aktiviteter rundt om i
byen. Vi ønsker, at så mange som muligt på denne
måde bakker op om eliteidrættens mangfoldighed.
At københavnerne tager del i den udvikling, som
er i gang, men som vil blive ganske anderledes
kraftfuld og indholdsrig for alle med en fælles lyst til
samarbejdet.
Vi fortsætter med at samarbejde om at gøre
København til Mulighedernes Metropol.

Som det fremgår af årsrapportens liste over støttemodtagere i 2005, er vores daglige berøringsﬂade
med den københavnske eliteidræt temmelig stor.
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Et ekstraordinært skridt til fundering af de københavnske eliteudøveres muligheder er igangsættelsen af den store organisations- og lederuddannelsesaktivitet. Team Copenhagen har besluttet,
at deltagelse i det meget krævende og ambitiøse

Leif Chr. Mikkelsen, februar 2006

Formål
Team Copenhagen er en selvejende fond, som

Mission

har eksisteret siden april 2004. Fondens formål

Team Copenhagen skal gennem et langsigtet sam-

er at

arbejde bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune for at udvikle de

”Fremme og udvikle eliteidrætten i København

rette vilkår, der kan gøre København til den bedste

og markedsføre København som en attraktiv og

by i Norden at dyrke eliteidræt i.

dynamisk by med en stærk idrætsproﬁl.
Vision
Fonden skal gennem samarbejde med erhvervs-

Team Copenhagen skal løfte eliteidrætten i Køben-

virksomheder, sponsorer m.v. markedsføre elite-

havn til et internationalt niveau gennem langsig-

idrætten generelt, herunder udvikle viden og net-

tede, målrettede tiltag, der sikrer eliteidrætten i

værk, arbejde for at tilvejebringe optimale forhold

København de bedste vilkår i Norden.

for eliteidrætsudøvere, og støtte og vejlede lokale
foreninger for derved at fremme talentudviklingen
og idrætsarrangementer i København. På længere

Mulighedernes Metropol

sigt skal fonden gennem sit arbejde medvirke til at

Udover at støtte eliteidrætten økonomisk, så

løfte eliteidrætten i København til et højt nationalt

lægger Team Copenhagen et stort arbejde i at

og internationalt niveau.”

skabe et samspil mellem erhvervslivet, eliteidrætten og Københavns Kommune. De tre parter er

Team Copenhagens primære opgave er at forbedre

vigtige i Team Copenhagens mission om at gøre

og videreudvikle vilkårene for den københavnske

København til Nordens bedste by at dyrke elite-

eliteidræt. Der ﬁndes et utal af muligheder for

idræt i. Team Copenhagen bestræber sig på at

at yde den optimale støtte til de københavnske

gøre København til Mulighedernes Metropol for

eliteidrætsklubber. Team Copenhagen forsøger at

eliteidrætten. København skal indbyde til, at man

støtte samtlige klubber mest effektivt set ud fra

dyrker sit idrætstalent i byen, og eliteidrætten skal

deres individuelle behov.

se muligheder fremfor begrænsninger i København.

Støtter eliteidrætten
Team Copenhagens primære fokusområde er de
københavnske eliteklubber. I 2005 uddelte fonden
i alt kr. 1.973.800 i direkte støtte. Karakteristisk for
støttetildelingerne i 2005 var, at mange projekter
var talentudviklingsprojekter.
Team Copenhagen er åben for at støtte alle idrætsgrene i København, som kan deﬁneres som elite.
Hver ansøgning vurderes nøje, da deﬁnitionen af
elite varierer fra idrætsgren til idrætsgren.
Side 04
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Læs mere om støtte på side 6.

Team Copenhagen kæmper hver dag for at bygge
bro mellem en lang række interessenter, som kan
gavne eliteidrætten.

Sparta Atletik & Motion
Henrik Paulsen, elitechef i Sparta: Støtten fra Team Copenhagen har gjort det muligt for
Sparta at fastholde sit meget høje serviceniveau over for klubbens eliteudøvere. Spartas
mål er fortsat at være den bedste klub i Norden, og klubben arbejder målrettet for at
skabe atleter til store mesterskaber som EM, VM og OL.

Støttekoncept
Team Copenhagens primære opgave er at støtte

Ekstraordinære udgifter til idrætsmateriel og

den københavnske eliteidræt. Tre gange om året

træningsfaciliteter

uddeler fonden økonomisk støtte til eliteidrætten,

Tilskud til trænerlønninger

men støtten til eliteidrætten rækker langt ud over

Konsulentbistand til sponsorarbejde, kommuni-

den økonomiske støtte.

kationsvejledning, uddannelsesvejledning mv.
Netværksfunktioner for elitesatsninger evt. top-

Igennem arbejde og kontakt med de københavn-

trænercirkler mv.

ske eliteklubber har Team Copenhagen afdækket

Job- og uddannelsestilbud

en række måder, som eliteidrætten kan støttes på.

Ernæringsvejledning

Indtil nu har Team Copenhagen primært modtaget

Idrætspsykolog, mentaltræner mv.

ansøgninger om økonomisk støtte til blandt andet
trænerlønninger, deltagelse ved konkurrencer, træ-

På langt sigt

ningslejre etc., men fonden oplever i stigende grad

Boligtilbud

en interesse for alternative støtteformer såsom

Idrætmedicinske behandlingstilbud

hjælp til ﬂeksible job- og uddannelsesmuligheder,
boligtilbud og støtte til uddannelse af eliteledere.

Muligheder for støtte

For at udnytte de mange støtte- og udviklingsmu-

For at kunne modtage støtte fra Team Copenhagen

ligheder, der ﬁndes for eliteidrætten, er det vigtigt,

skal eliteidrætsklubben være hjemmehørende i

at både Team Copenhagen og eliteidrætsklubberne

Københavns Kommune. Team Copenhagen ønsker

tænker utraditionelt. Udover den økonomiske

som udgangspunkt ikke at afskære nogen idræts-

støtte opfordrer Team Copenhagen derfor elite-

grene fra at modtage støtte.

klubberne til at bruge fonden i forbindelsen med
at opnå omtale i pressen, skabe opmærksomhed

For at Team Copenhagen kan yde støtte til en idræts-

omkring specielle events, skabe kontakt og fælles

gren, skal denne være placeret indenfor eliten i den

forståelse blandt interesserede og nyttige samar-

pågældende idrætsgren. Det, der repræsenterer eliten

bejdspartnere etc.

i en idrætsgren, er ikke nødvendigvis elite i en anden.
Derfor vurderer fonden de enkelte ansøgninger ud fra

Støtteformer
Team Copenhagen opererer med to opdelte

forskellige faktorer; eksempelvis hvordan niveauet er i
Danmark i forhold til i udlandet, idrætsgrenens udbredelse, træningsintensitet, klubbens organisation etc.

støtteformer – på kort sigt og på langt sigt. Støtteformerne nævnt under ”på kort sigt” er allerede

Det har været nødvendigt at deﬁnere en række ka-

realiserede, hvorimod støtteformerne ”på langt

tegorier, som Team Copenhagen ﬁnder støttevær-

sigt” på nuværende tidspunkt er mere vanskelige at

dige. De klubber og udøvere, som fonden støtter,

realisere. I løbet af en kort årrække er det dog Team

skal som minimum kunne placeres i disse grupper

Copenhagens intention at gøre alle støtteformerne

for at kunne komme i betragtning til støtte.

tilgængelige for den københavnske eliteidræt.
Talenter
På kort sigt

Talenter er idrætsudøvere under 21 år, som er

Støtte i forbindelse med træningslejre

i den absolutte top indenfor deres respektive

og internationale konkurrencer

idrætsgrene, og som har potentiale til, indenfor en
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Træner- og lederudvikling

kort årrække, at begå sig i toppen af den danske
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Job og uddannelsestilbud

seniorelite.

Bordtennisklubben TPHU/BIF
Lars Eckeroth, formand i TPHU/BIF: Støtten fra Team Copenhagen har givet
os optimisme og overskud til at ﬂytte fokus fra drift til udvikling. Det betyder,
at vi nu har en klar strategi for klubbens talent- og elitearbejde, som i løbet af
en kortere årrække skal gøre TPHU/BIF til Danmarks bedste bordtennisklub.
Ud over støtten har vi fået mange gode ideer og masser af uvurderlig input til
styrkelse af klubbens økonomi, PR, netværk mv.

Christianshavn Idrætsklub (C.I.K.)
Søren Saugmann, formand i C.I.K.: Uden støtten fra Team Copenhagen
ville C.I.K.s kommende storstjerner, brødrene Mikas og Nicki Henriksen,
ikke have haft muligheden for at komme med til OL i Bejing.

Seniorelite

Træner- og lederudvikling

Udøvere, som er placeret i toppen af deres idræts-

Trænere og ledere, som beskæftiger sig med elite-

grene. Team Copenhagen yder generelt ikke støtte

idræt, kan opnå støtte til kompetenceudvikling.

til udøvere, som støttes markant af Team Danmark.
Udviklings- og forskningsprojekter
Subelite

Udviklings- og forskningsprojekter, som kan med-

Udøvere, som er placeret lige under den absolutte

virke til at forbedre eliteidrættens vilkår i Køben-

danske elite, men som har potentiale til at begå sig

havn.

i toppen af den danske elite indenfor kort tid.
Holdidrætten

Støttemodtagere

Klubber, som beﬁnder sig indenfor eliten i de

Team Copenhagen uddelte støtte tre gange i 2005.

traditionelle holdidrætter som fodbold, håndbold,

I alt uddelte fonden støtte for kr. 1.973.800. Se

volleyball, ishockey og basketball.

liste med støttemodtagere i 2005 på side 40.

Samlede elitesatsninger
Eliteprojekter med langsigtede formål, gerne med
speciel satsning på talentudvikling.

Case stories på to støttemodtagere
– Støtten giver resultater

I årene efter årtusindeskiftet var klubben gået fra

Målet med støtten fra Team Copenhagen til de

bedste triatlonklub for seniorer med utallige danske

københavnske klubber og deres udøvere er, at den

mesterskaber samt europamesterskab og olympisk

skal være med til at skubbe den sportslige udvik-

7. plads til Rasmus Henning.

at være en breddeklub med vægt på motionen og
de sociale aspekter til at være Danmarks absolut

ling i den rigtige retning, og dermed være med til
at skabe idrætsmæssige topresultater. Men lige

Støtte til elitetræner

så entydig denne målsætning er, lige så sikkert er

I forbindelse med Team Copenhagens første støtte-

det også, at økonomisk støtte ikke gør det alene.

tildeling i september 2004 modtog klubben første

Det er af allerstørste vigtighed, at de klubber, som

gang støtte. De 77.200 kr. skulle gå til ansættelsen

modtager støtte, er gearede til at kunne støtte op

af Jens Lünekilde som ny cheftræner. Jens’ primæ-

omkring arbejdet med eliten.

re opgave var at etablere og udvikle ungdomseliten
i klubben. Et område, klubben ikke tidligere havde

De sportslige målsætninger bliver som oftest kun

fokuseret særskilt på. På den baggrund ansøgte

opfyldt, hvis klubbens organisation er god, facilite-

klubben efterfølgende om at blive forbundsgod-

terne er tilstrækkelige, trænerne veluddannede og

kendt kraftcenter for triatlon øst for Storebælt. TRI-

udøverne motiverede. Selv om disse faktorer er til

4 blev godkendt som kraftcenter, hvilket betyder, at

stede, skal der alligevel arbejdes hårdt og langsigtet.

klubben en gang om ugen samler alle sjællandske
triatlontalenter til fællestræning.

Nedenfor er to eksempler på klubber, som igennem
en årrække har arbejdet hårdt på at opnå sportslig

Jens Lünekildes arbejde har været en ubetinget

succes, og hvor støtte fra Team Copenhagen har

succes. Fra at være stort set fraværende i ung-

bevirket, at klubberne har kunnet accelerere den

domsrækken formåede klubben på bare et år at

ﬁne udvikling, klubberne selv har igangsat.

gøre sig til den mest vindende klub på ungdomssiden. Det ﬂotte arbejde resulterede endvidere i, at

TRI-4: Et kraftcenter i dansk triatlon

Jens Lünekilde nu er blevet ansat som ungdomslandstræner. Derfor har klubben måtte ansætte

TRI-4 fra det københavnske Nord-Vest-kvarter,

en ny cheftræner. Valget er her faldet på Michael

blev etableret for godt 17 år siden. Frem til 1994

Fenger, som skal forsøge at videreføre det ﬂotte

levede klubben en ganske anonym tilværelse som

arbejde i klubben.

breddeklub, hvor det mere gjaldt om at deltage
end om at vinde.

Om klubbens udvikling i de senere år udtaler
sportschef Lars Schmidt: ”Projektet med at få

I 1994 etablerede klubben deres nuværende elite-

opgraderet vores talentarbejde ville slet ikke have

afdeling. Klubben valgte at satse på en række ud-

været muligt uden støtten fra Team Copenhagen.

valgte atleter, ligesom klubben i de følgende år ﬁk

Pengene er simpelthen ikke store nok indenfor

stor tilgang af triatleter fra provinsen. Der blev lagt

triatlonsporten i øjeblikket, så støtten er uvurderlig.

klare udviklingsplaner for klubbens eliteudøvere, og

Målet er at ﬁnde en eller ﬂere aﬂøsere til Rasmus

træningen blev systematiseret i en grad, som ikke

Henning, så nogle kan tage over, når Rasmus

tidligere var set. Kravene for atleterne blev gradvist

engang stopper. Dermed kan vi sikre, at TRI-4 er

sat i vejret, og den bagvedliggende organisation

repræsenteret ved OL i 2008, 2012 og 2016”.

blev styrket.
Klubbens fantastiske sportslige udvikling blev den
Resultaterne udeblev ikke. Klubben begyndte at

12. oktober 2005 belønnet af Team Copenhagen,

gøre sig gældende ved de nationale mesterskaber,

idet klubben blev bevilget yderligere 97.500 kr.,
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og rigtigt godt begyndte det at blive, da en ung fyr

hvorved der skulle være håb om, at TRI-4 fortsat
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ved navn Rasmus Henning begyndte at røre på sig.

kan skaffe hæder og ære til København.

Nørrebro Taekwondo Klub
Kaj Nielsen, daglig leder i Nørrebro Taekwondo Klub: Støtten fra Team Copenhagen
har betydet, at alle i dag forventer, at vi vinder. Otte ud af 16 kæmpere på forbundets
talentudvikling er nu fra Nørrebro Taekwondo Klub.

Taekwondo-succes på Nørrebro

København, hvor Nørrebro Taekwondo Klub over-

Nørrebro Taekwondo Klub har igennem efterhån-

ordnet set blev den mest vindende klub. Specielt i

den mange år været kendt for med stor succes

juniorrækken var dominansen udbredt.

at få integreret en meget stor gruppe af børn med
anden etnisk baggrund end dansk i det danske for-

Ifølge Kaj Nielsen fra Nørrebro Taekwondo Klub er

eningsliv. Et arbejde, klubben har høstet megen ros

støtten fra Team Copenhagen af stor betydning:

for fra såvel staten som Københavns Kommune.

”De økonomiske midler har betydet, at vi har kunne
stille nogle noget nær perfekte rammer op for vo-

Op gennem 1990erne koncentrerede klubben sig

res kæmpere. Der er kommet langt mere struktur

primært om breddeområdet. Ambitionerne om hele

ind i arbejdet, og i takt med at kæmperne har

tiden at udvikle klubben har dog altid været en af

udviklet sig, har stoltheden og respekten for disse

ledetrådene for klubben, som er placeret på Heim-

unge mennesker vokset sig stadig større blandt

dalsgade tæt ved Mjølnerparken på Nørrebro.

klubbens øvrige medlemmer.”

Ny fokus på eliten

Forbund ﬂytter talentkraftcenter til Nørrebro

Et af de områder, man længe havde ønsket at sat-

Nørrebro Taekwondo Klubs succes har betydet, at

se på, var eliteidræt. Hidtil havde indsatsen på det-

Dansk Taekwondo Forbunds talentkraftcenter er

te område kun været af mere sporadisk omfang,

ﬂyttet fra Farum til Nørrebro, hvilket utvivlsomt bety-

men da klubbens børnearbejde efterhånden havde

der, at klubbens sportslige fremgang kan fortsætte.

betydet, at klubben i netop børnerækken var blevet

I hvert fald har klubben netop fået udtaget Rachid

den mest vindende klub i Danmark, følte klubben,

Ghiyati og Muzafar Ali til den bruttotrup, hvorfra der

at tiden nu var moden til et mere systematiseret eli-

skal udvælges deltagere til det kommende junior-

tearbejde. Klubben udtog således i 2004 de mest

VM. Såvel Rachid og Muzafar spås gode chancer

talentfulde juniorer på et særligt juniorteam. Grup-

for at kvaliﬁcere sig til trods for, at de begge kun

pen af unge kæmpere skulle udstyres med de rette

er 15 år. Eneste minus i klubbens udvikling er, at

trænere, optimale træningsfaciliteter samt mulig-

Hanne Poulsen pga. uddannelse er blevet nødt til at

heden for at deltage i nationale og internationale

stoppe som cheftræner. En yderst kvaliﬁceret aﬂøser

konkurrencer. Endvidere blev træningsmængden

er dog fundet i den regerende europamester Jesper

gradvist skruet i vejret, så de unge kæmpere kunne

Roesen. Hanne Poulsen vil dog også fremover være

tage kampen op med såvel den danske som den

tilknyttet juniorteamet som ekstern konsulent.

internationale elite. Målsætningen med arbejdet er
olympisk deltagelse fra og med 2012.

Kaj Nielsen fra Nørrebro Taekwondo Klub er da
heller ikke i tvivl om, at klubben går en spændende

Fra Team Copenhagen kunne vi se perspektiverne i

fremtid i møde: ”De øvrige taekwondoklubber og

klubben og valgte i november 2004 at støtte med i

deres udøvere har virkelig fået øjnene op for vores

alt 55.000 kr. Støtten blev fornyet i juni 2005, hvor

klub. Vi er begyndt at få henvendelser fra udøvere,

klubben modtog yderligere 100.000 kr.

som ønsker at træne hos os. Det viser os, at det
vi gør, er det rigtige. Og jeg er overbevist om, at

En del af den økonomiske støtte blev brugt på

vores målsætning om at gøre Nørrebro Taekwondo

ansættelse af ny træner, og valget faldt på Hanne

Klub til Nordens bedste klub inden fem år kan lade

Poulsen, hvis egen karriere bl.a. gav en 4. plads

sig gøre.”

ved de olympiske lege i Sydney i 2000. Hanne
viste hurtigt, at hun var den rette person til opga-

Der synes ikke at være tvivl om, at bl.a. Rachid og

ven. Første bevis var, da det lykkedes at få Rachid

Muzafar samt andre af klubbens meget talentfulde

Ghiyati kvaliﬁceret til junior-EM. Men det var ikke

kæmpere i det kommende år vil være med til at

det eneste opmuntrende resultat. I løbet af 2005

videreføre de ﬂotte resultater, dansk taekwondo har
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blev der arbejdet hårdt af klubbens juniorteam, og

leveret igennem de sidste mange år. Og bedst af
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belønningen kom ved de danske mesterskaber i

alt, så kommer de fra København.

Klubuddannelse
Iøjnefaldende mangler med hensyn til ledelse og

Deltagende klubber

organisering i de københavnske eliteidrætsklub-

Alle klubber gennemgår modul 1.

ber er den direkte årsag til, at Team Copenhagen i
august 2005 igangsatte uddannelsen i ledelse og

Klubber, der gennemgår modul 1 – 4 måneder

organisationsudvikling.

Københavns Billard Klub
Judoklubben Mitani

Første år deltager ni eliteklubber i uddannelsen,

Vanløse Floorball

som er opdelt i grunduddannelsen (modul 1) og
overbygningen (modul 2). Det er planen, at Team

Klubber, der gennemgår modul 1+2 – 10 måneder

Copenhagen med tiden vil gøre det til et krav for

Københavns Badminton Klub

støttemodtagere, at de har gennemgået uddan-

Sparta Atletik & Motion

nelsen for at komme i betragtning til at modtage

Boldklubben Skjold

støtte.

Amager Volleyball Klub
Nørrebro Taekwondo Klub

Grunduddannelsen ”Fundamentet” – modul 1
Første modul startede den 31. august 2005.
Modulet varer 12 uger og består skiftevis af klubmøder og fællesmøder. Som udgangspunkt deltager hele klubbens bestyrelse i uddannelsen.
”Fundamentet” skal skabe gode rammer for klubbens ledelse, hvilket sker igennem diverse analyser.
På første modul udarbejder klubberne en elitepolitik og en udviklingsplan, som strækkes sig over tre
år med afsæt i klubbens vision, mål og aktiviteter.
Overbygningen ”Motoren” – modul 2
Andet modul starter i januar 2006. Modulet varer
22 uger og har fokus på det mere udviklingsorienterede arbejde i klubberne. Klubberne skal blandt
andet udarbejde en udviklingsplan, en mønsterklubanalyse, en lederkompetenceanalyse og en
strategi for økonomien og talentudviklingen.
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Københavns Billard Klub
Berit Nilsson, formand i Københavns Billard Klub: Støtten fra Team Copenhagen har
betydet, at Københavns Billard Klub er kommet på verdenskortet indenfor billardsporten. Klubbens stjerne Brian Zola Hansen spås en karriere i verdenseliten.
Støtten betyder, at Københavns Billard Klub igen har fået status som eliteklub.

Events
Team Copenhagen ønsker at udbrede kendskabet

Årskort

til den københavnske eliteidræt. Det er vigtigt for

Borgerne i København spiller en væsentlig rolle

både udviklings- og støttemulighederne til elite-

i Team Copenhagens bestræbelser på at gøre

idrætten, at fondens interessenter er opmærk-

København til Nordens bedste by at dyrke elite-

somme på eliteidrættens mange muligheder. Derfor

idræt i. Opbakningen til de mange eliteidræts-

bestræber fonden sig på at afholde spændende

klubber betyder meget for motivationen og

og anderledes events, som sætter fokus på elite-

lysten blandt udøverne. Derfor lancerede

idrætten.

Team Copenhagen i samarbejde med de københavnske eliteklubber i januar et årskort, som

Events skal skabe opmærksomhed omkring og

skulle få folk op af sofaen og ud i hallerne, på

forståelse for den københavnske eliteidræt og

stadions og byens øvrige arenaer for at bakke

dens mangfoldighed og muligheder.

op om byens atleter.
Årskortet gav i 2005 adgang til mere end 150

Støttetildelinger

arrangementer lige fra superliga-fodbold og

Støttetildelingerne tre gange årligt er Team Copen-

liga-håndbold til skating, billard og sportsdans.

hagens hovedevents. Her uddeler fonden økonomisk støtte til eliteidrætten. I 2005 uddelte fonden

����
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1.973.800 kr. fordelt på 34 projekter.

Kulturmødet

Karakteristisk for mange af støttetildelingerne var,

Den 28. april 2005 afholdt Team Copenhagen i

at et ﬂertal af ansøgningerne var videreførelser af

samarbejde med Det Kongelige Teater et seminar

tidligere projekter. Talentudviklings- og eliteprojek-

i Nørrebro Taekwondo Klub. Formålet med semi-

ter er langsigtede projekter, og derfor er det vigtigt

naret var at give københavnske kulturinstitutioner

og naturligt at støtte disse over en længere periode

idéer og inspiration fra Nørrebro Taekwondo Klubs

for at sikre kontinuiteten.

arbejde i idrætsmiljøet på Nørrebro til, hvordan man
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gennem aktiviteter skaber rum for møde mellem for-

�
�� � �

�
�
��

�
���

skellige kulturer og etniske grupper uden barrierer.

�
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Seminaret bestod af en række indlæg, som tog

�

udgangspunkt i mulighederne for bedre integration
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igennem bedre forståelse for de enkelte etniske
minoriteter. Desuden bestod seminaret af en
”battle” mellem taekwondokæmperne og dansere
fra Den Kongelige Ballet. Her dystede parterne på
smidighed, hurtighed, styrke og opﬁndsomhed.
Projektet blev særdeles vellykket og teatret har
siden vist stor åbenhed og respekt overfor de dygtige kæmpere og deres ledere. Ved ﬂere lejligheder
har balletten inviteret til både besøg i træningslokaler samt til fantastiske Bournonville-klassikere
på Kgs. Nytorv.

Boldklubben af 1893
Henrik Engel, direktør i B 93: Kun med støtte fra Team Copenhagen og DBU har B 93
kunne tilknytte en fuldtidsansat ungdomselitetræner i 2005 til at tage vare på udviklingen
af klubbens blandt andre fem ungdomslandsholdsspillere.

Hafnia Floorball Club
Ulrik Lejre Larsen, formand i Hafnia Floorball Club: Støtten fra Team Copenhagen har
betydet, at Hafnia Floorball Club nu har mulighed for at deltage på de meget vigtige
træningslejre. Herreeliteholdet ligger nu nr. 1 i turneringen, og holdet er i sin bedste
forfatning nogensinde.

Copenhagen Athletics Games

Publikum kunne opleve spændende shows fra

Den 23. august 2005 blev international atletik

Fægteklubben Trekanten, Gymnatikforeningen

genoplivet på Østerbro Stadion. I samarbejde med

Geﬁon, Judoklubben Mitani, Nørrebro Taekwondo

Dansk Atletik Forbund, Sparta Atletik & Motion og

Klub, Sportsdanserforeningen KAF og Danske

Wonderful Copenhagen afholdt Team Copenhagen

Studenters Roklub.

et nyt internationalt atletikstævne – Copenhagen
Athletics Games.

For at publikum kunne stifte yderligere bekendtskab med idrætsgrenene, kunne de efter hver

Idéen er over fem år at opbygge en attraktiv

opvisning selv prøve kræfter med sporten ved

atletikevent, som skal kunne tiltrække tilskuere fra

forskellige ”PRØV SELV” stande. Klubberne

hele Skandinavien og Nordtyskland. Arrangørerne

havde også hver deres informationsstand, hvor

ønsker at matche de bedste danske atletikstjerner

interesserede kunne få informationer om idræts-

med internationale topnavne og samtidig vise den

grenen.

spændende udvikling, der er sket blandt atletikkens unge talenter.

Planen er, at ”Sportens Dag” skal være en tilbagevendende begivenhed hvert år.

På denne fantastiske sommeraften bød Copenhagen Athletics Games blandt andet på spydkast
med Christina Scherwin fra Sparta mod tyske

Øvrig elitesport i Byens Rum

Stefﬁ Nerius, som vandt sølv ved VM i atletik tidli-

Udover de events, som Team Copenhagen selv

gere på året. Publikum kunne også opleve Joachim

har arrangeret, så har fonden gjort det muligt for

B. Olsen støde kugle og Morten Jensen i længde-

borgerne i København at stifte bekendtskab med

spring. Endelig blev Wilson Kipketer hyldet for sin

eliteidrætten ved ﬂere lejligheder. Blandt andet i

enestående indsats for dansk idræt.

forbindelse med genåbningen af Kgs. Nytorv, hvor
Nørrebro Taekwondo Klub lavede en ﬂot opvisning

Sportens Dag i Tivoli
Den 10. september 2005 optrådte et bredt

og ved åbningen af den nye Havnescene, hvor
trampolinspringeren Peter Jensen fra MK31 opførte
et ﬂot show.

udsnit af eliteidrætten på Plænen i Tivoli. Idéen
var at gøre eliteidrætten tilgængelig for borgerne

Team Copenhagen bestræber sig på fortsat at gøre

i København, da mange idrætsgrene ofte afholder

eliteidrætten tilgængelig og interessant igennem

deres arrangementer uden opmærksomhed fra

forskellige events.

omverdenen.

Samarbejdspartnere
Hvis Team Copenhagens mission om at gøre

Ved udgangen af 2005 havde Team Copenhagens

København til Nordens bedste by at dyrke elite-

erhvervsklub følgende medlemmer:

idræt i skal lykkes, er det helt afgørende, at fonden
har de rigtige samarbejdspartnere. De københavn-

Advokatﬁrmaet Gangsted-Rasmussen

ske eliteklubbers behov og mål er meget forskel-

DTKommunikation

lige, og derfor er det vigtigt med en mangfoldighed

Installers A/S

i samarbejdspartnerne, som kan være med til at

No Zebra Aps

bakke op omkring Team Copenhagen og herigen-

Thomas International Danmark A/S

nem støtte den københavnske eliteidræt.
Samarbejdspartnere er vigtige medspillere i kam-

Københavns Kommune

pen om at fremme og videreudvikle mulighederne

Københavns Kommune er en vigtig samarbejds-

for den københavnske eliteidræt. Følgende samar-

partner for Team Copenhagen. Både før, under og

bejdspartnere er alle med til at gøre det muligt for

efter opstarten af Team Copenhagen, har fonden

Team Copenhagen at støtte eliteidrætten bredt og

haft et konstruktivt og udbytterigt samarbejde med

nuanceret, præcis som der er behov for.

Københavns Kommune. Fonden har gennem 2005
samarbejdet med en række forskellige forvalt-

Sjælsø Gruppen
Sjælsø Gruppen er Team Copenhagens hoved-

ninger, da fondens udviklingsopgaver har mange
berøringsﬂader. Desuden har Team Copenhagen et
godt samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund.

sponsor. Med sin kontante indsprøjtning viser
Sjælsø Gruppen sin positive vilje til at støtte op
om udviklingen af København.

Dansk Supermarked

Team Danmark og andre
idrætsorganisationer
Team Danmark er en væsentlig aktør på eliteområdet i Danmark. Team Copenhagen har siden

Dansk Supermarked indgik i slutningen af 2004 en

opstarten haft et godt samarbejde med Team

kontrakt med Team Copenhagen. Samarbejdet skulle

Danmark, og fonden indgår i et landsdækkende

bevirke, at der blev skabt ﬂere ﬂeksible job- og ud-

elitesamarbejde, som udover Team Danmark består

dannelsesmuligheder for de københavnske elite-

af eliteorganisationer fra Ålborg, Århus, Esbjerg og

idrætsudøvere og trænere. Det viste sig dog hen over

Odense. Desuden har Team Copenhagen et godt

året, at parterne ikke kunne ﬁnde relevante kandida-

samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund.

ter til stillingerne, og derfor blev parterne enige om at
stoppe samarbejdet ved årsskiftet 2005 / 2006.

Erhvervsklub

Det Kongelige Teater
Team Copenhagen indgik et samarbejde med
Det Kongelige Teater i foråret 2005.

Team Copenhagens Erhvervsklub henvender sig
til alle typer sponsorer og samarbejdspartnere,

Samarbejdet udspringer af en fælles interesse

primært i København og omegn. Igennem medlem-

for at opsøge grænsefladerne mellem finkulturen

skab af erhvervsklubben støtter og sponserer virk-

og eliteidrætten samt en opfattelse af, at elite-

somhederne københavnske eliteidrætsudøvere og

idrættens og teatrets kunstneriske aktiviteter har
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deres bestræbelser på at blive de bedste indenfor

viden, erfaring og inspiration at berige hinanden
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deres respektive idrætsgrene.

med.

Københavns Badminton Klub
Helle Sjørring, forretningsfører i Københavns Badminton Klub: Støtten fra
Team Copenhagen har været vital for Københavns Badminton Klub. Således
har det været muligt at videreføre et attraktivt sportsniveau og miljø.

Første fælles arrangement blev afholdt den 28.

Forbund og Sparta har været to meget kompe-

april 2005, hvor Team Copenhagen i samarbejde

tente samarbejdspartnere. Team Copenhagen ser

med Det Kongelige Teater arrangerede Kultur-

frem til samarbejdet omkring Copenhagen Athletics

mødet i Nørrebro Taekwondo Klub.

Games 2006.

Tivoli

Medierne

Tivoli og Team Copenhagen samarbejder om at

Siden Team Copenhagens opstart har medierne

gøre eliteidrætten tilgængelig i byens rum. På en

været en uundværlig samarbejdspartner for

ny og spændende måde skal byens borgere opleve

fonden. Som nyopstartet fond har det været af

eliteidrætten dér, hvor borgerne færdes.

afgørende betydning for Team Copenhagen at
skabe et godt samarbejde med medierne. Især

Den 10. september 2005 afholdt Team Copen-

de lokale medier har været højt prioriteret, da de

hagen i samarbejde med Tivoli ”Sportens Dag”,

mange eliteidrætsklubber er placeret i mange

hvor syv eliteklubber fremviste ﬂotte shows på

forskellige lokalmiljøer. Lokalaviserne hjælper med

scenen i Tivoli.

til at skabe opmærksomhed omkring eliteidrætsklubberne, hvilket mange eliteklubber har været

Wonderful Copenhagen

meget glade for.

I foråret gik Team Copenhagen sammen med

Der ﬁndes et utal af spændende idrætsgrene i

Wonderful Copenhagen, Sparta Atletik & Motion

København. Team Copenhagen har registreret

og Dansk Atletik Forbund om at skabe en inter-

omkring 60 eliteklubber, så der er stor mulighed for

national atletikevent i København – Copenhagen

at blive underholdt på meget højt sportsligt niveau.

Athletics Games. De ﬁre parter ønskede at gen-

Desværre er kun få kendte blandt borgerne, men

skabe atletikken på Østerbro Stadion. Dette skete

igennem omtale i lokale medier, får klubberne et

med stævnet den 23. august 2005.

uvurderligt talerør.

Udover samarbejdet omkring Copenhagen
Athletics Games, så har Team Copenhagen og
Wonderful Copenhagen en del andre ting til
fælles, idet begge parter overordnet arbejder for
at markedsføre København som en god by at leve i
/ besøge / dyrke eliteidræt i. Derfor er det naturligt,
at de to parter arbejder sammen, når lejligheden
opstår.

Dansk Atletik Forbund & Sparta
Dansk Atletik Forbund og Sparta deltog i planlægningen og afholdelsen af Copenhagen Athletics
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Games. Samarbejdet omkring atletikstævnet har
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været spændende og lærerigt, og Dansk Atletik

Amager Volleyball Klub
Karina Meden Sørensen, formand i Amager Volleyball Klub: Støtten har for Amager Volleyball Klub betydet,
at vi har haft mulighed for at ansætte nogen af landets dygtigste trænere til vores 1. hold. Dette er altafgørende for, at vi i klubben kan begynde at opbygge det elitemiljø, vi stræber efter. Den økonomiske støtte
samt uddannelse af vores bestyrelse, har sat en udvikling i gang, som forhåbentlig betyder, at vi i løbet af
en årrække kan kalde os en af landets bedste klubber både sportslig og organisatorisk.

Værdidimensioner
Team Copenhagen modtager et årligt driftstilskud

Den københavnske elite har direkte kunnet mærke

på 5 mio. kr. fra Københavns Kommune. Heraf ud-

hjælpen fra fonden, når vi tænker på uddelingerne fra

deler fonden cirka halvdelen i direkte støtte til den

årets tre støttetildelinger (se graf nederst på siden).

københavnske elite. Den anden halvdel bliver anvendt til aﬂønning af sekretariatet, husleje, IT-om-

For triatlonklubben TRI-4 har støtten betydet, at

kostninger, kontorhold, tryksager, møder, events,

klubben har kunnet ansætte en elitetræner, som

abonnementer, rejser og meget, meget andet.

sammen med klubbens øvrige elitearbejde har
medført, at Dansk Triatlon Forbund har udpeget

Skal man kunne berettige sekretariatets eksistens,

klubben som kraftcenter for triatlon. Dette bety-

skal dets arbejde generere værdier, der på årlig ba-

der, at eliteudøvere fra andre klubber i og udenfor

sis overstiger en værdi på 2,5 mio. kr. Dette sker i

København træner regelmæssigt i klubben.

meget høj grad gennem intensivt netværksarbejde,
hvor fonden får etableret nye og værdifulde kontak-

Da elitegymnasterne fra Geﬁon klagede deres nød

ter og samarbejder, der både direkte og indirekte

over ikke at kunne udnytte et tilbud om at få pla-

giver fordele for de københavnske klubber.

ceret de sidste nye konkurrenceredskaber i deres
træningsområde, formidlede Team Copenhagen

For at kunne følge op på vores indsats i oven-

den nødvendige løsning. Det drejede sig om at

nævnte henseende, arbejder vi løbende med regi-

ﬁnde mulighed for at kunne ﬂytte trampolinsprin-

strering af noget, vi kalder værdidimensioner. Disse

gerne, som var på det ønskede område i Grøn-

er inddelt i en række kategorier med tilhørende

dalscenteret, til et andet område med tilstrækkelig

underinddelinger, som i det efterfølgende vil blive

loftshøjde. Ved hjælp fra Københavns Idræts-

gennemgået med konkrete eksempler på resultater

anlægs teknikere ﬁk trampolinspringerne deres

for de ﬂeste af punkterne.

ønskede loftshøjde et andet sted i centret i forbindelse med en tagrenovering. Geﬁon åndede lettede
op, da de ikke kunne rejse den kvarte million, de

Resultater for eliten
Sportslige resultater

ellers var stillet i udsigt at skulle stille med.

Vækst i den samlede idrætselite i København
Strukturelle tiltag for elitesatsningen i København

Ovenpå bordtennisspillernes erobring af EM for hold

Forbedring af faciliteterne

i foråret 2005 steg interessen for spillet dramatisk.

Etablering af faciliteter

Dansk Bordtennis Union kontaktede Team Copen-

Forbedring af adgang til idrætsfaciliteter

hagen for at høre, om vi kunne hjælpe dem med at

Støttetildelinger i kroner, 2005
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Hovedstadens Gokart Klub
Ole Markussen, elitechef i Hovedstadens Gokart Klub: Støtten fra Team Copenhagen har
været af væsentlig betydning for Hovedstadens Gokart Klub i 2005. Klubben opnåede i
sæsonen bl.a. tre danmarksmesterskaber og et europamesterskab og er p.t. den mest
vindende klub i Danmark. Men nok så vigtigt er det, at vort arbejde via støtten også kan
smitte af på de kommende talenter - dem som skal tage over i fremtiden.

skaffe plads til et talentcenter i hovedstaden. Umid-

sammenhængen. Muligheden for at inddrage talen-

delbart en håbløs opgave; men da vi kæmper for at

ternes træning i den daglige skolegang er en unik

gøre København til Mulighedernes Metropol, gik vi i

chance for at skabe en optimal kombination.

gang med vores kontakter. Og efter otte dage havde
vi fundet brugbare rammer, som samtidig blev taget

Økonomisk værdi

i brug under forudsætning af, at den københavnske

Økonomisk ydelse

eliteklub, TPHU/BIFs bedste spillere måtte træne

Kompetence- og serviceydelser

med. Efterfølgende har vi arbejdet videre på at ﬁnde
nye træningsfaciliteter til TPHU/BIF.

Selv om Team Copenhagens arbejde hviler på en
fremragende idé, har det ikke været nemt at skaffe

Endelig har Team Copenhagen været inde og tale

midler på det traditionelle sportssponseringsmar-

elitens sag, da de nye fordelingsprincipper for

ked, hvor konkurrencen specielt i hovedstaden er

træningsfaciliteter blev udarbejdet. På denne bag-

benhård. Det kræver tid og mange interessante

grund har eliten nu for første gang fået en prioriteret

aktiviteter at skabe et troværdigt grundlag at indgå

position i forhold til de mest attraktive træningstider.

aftalerne på, hvis ikke sponsoren har en meget
idealistisk holdning til Team Copenhagen. Det har

Kompetenceværdi

Sjælsø Gruppen A/S som de endnu eneste.

Job-/uddannelseskoncept for eliteudøvere
og -trænere

Medlemmerne i fondens erhvervsklub er alle gået

Kompetenceudvikling af eliteledere og -udøvere

ind med såkaldte barter-aftaler, hvorved Team
Copenhagen modtager kompetence- og service-

Ud fra ønsket om at kunne hjælpe talenter og

ydelser af en given størrelse, hvilket reducerer vore

eliteudøvere med at få deres idrætskarriere til at

omkostninger ved samhandel med partnerne.

fungere sammen med en relevant tilknytning til
arbejdsmarkedet etablerede Team Copenhagen en

I 2005 beløb den samlede økonomiske værdi af

job- og uddannelsesaftale med Dansk Supermarked

ovennævnte aftaler sig til ca. 650.000 kr.

Gruppen. Ordningen resulterede i, at ﬁre udøvere ﬁk
et ﬂeksibelt job. Selvom sekretariatet lagde mange
kræfter i opgaven, virkede det ikke, som om behovet

Eksponering / aktiviteter
Øge interessen for eliteidrættens forskellighed

for ﬂeksible jobs var så stor. Det hænger formentlig

i København

sammen med, at spredningen i jobmuligheder ikke

»Idræt i byen«-arrangementer og tiltag

var særlig stor. Derfor arbejder vi på fremadrettet at

»Finkultur og elitesport«

få mere dækkende ordninger på plads.

Skabe sammenhold og identiﬁkation omkring

Udover den på s. 12 omtalte uddannelse af be-

Øge kendskabet hos erhvervsvirksomheder til

eliteidræt i København
styrelserne i eliteklubberne, som fonden har afsat

Team Copenhagen

600.000 kr. til om året, har der også været kurser

Eksponering af Team Copenhagen

om ernæring for eliteudøvere, som sekretariatet

Eliteidrætten i København

har arrangeret i samarbejde med Team Danmark.
Herudover har der været samtaler med Institut for

Etableringen af Team Copenhagens Årskort har

Idræt om i samarbejde at afholde kurser på højeste

som en af sine vigtigste målsætninger haft at få

niveau for hovedstadens trænere og specialister.

byens borgere ud at se andre idrætsgrene end
de få, der primært bliver eksponeret af TV og

Kort efter, at Borgerrepræsentationen havde meldt

de store dagblade. Og Københavns eliteidræt er

ud, at man ville etablere en idrætsfolkeskoleord-

mangfoldig. Årskortet er blevet en rimelig succes

ning på en af kommunens skoler, meldte Team

(ca. 1500 aktive kort i 2005), og vi vil fortsat udvikle
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Copenhagen sig i debatten, så også vore skolesø-

tilbuddet, så ﬂere vil bakke op om og identiﬁcere

Ledelsesberetning

gende talenters vilkår ville blive relevant inddraget i

sig med byens mange spændende eliteudøvere.

- Økonomisk gav kortet et plus på lidt over

Blandt modtagerne er nogle af lokalbladene, som

20.000 kr.

iblandt har videreformidlet indhold fra nyhedsbrevene.

Sammen med Det Kgl. Teater og Nørrebro Taekwondo Klub arrangerede fonden i april »Kulturmø-

»Københavnerproﬁlen«, som er nok en feature med

det«, et seminar, hvor viden fra idrættens verden

sigte på at udbrede kendskabet til den køben-

om at etablere aktiviteter og rum uden kulturelle

havnske elite, er i 2005 blevet bragt elleve gange

barrierer blev stillet til rådighed for en række kul-

på vores hjemmeside. Sideløbende har mange

turinstitutioner i hovedstaden. Efter seminaret har

lokalaviser benyttet sig af tilbuddet om at bringe de

den etablerede bro mellem kæmpere og dansere

spændende artikler og billeder af udøvere og ledere

resulteret i ﬂere besøg på Kgs. Nytorv.

fra deres respektive lokalområder. »Københavnerproﬁlen« tilgår også vore nyhedsbrevsmodtagere.

Team Copenhagen deltog i 2005 i et interessentselskab, som sammen genoplivede et stort,

I løbet af året har fondens direktør, Leif Chr. Mikkel-

internationalt atletikstævne, Copenhagen Athletics

sen også udbredt kendskabet til fonden og dens

Games. Team Copenhagen stillede sit netværk og

arbejde i forbindelse med både interviews i forskel-

sine ressourcer til rådighed for en idrætsgren med

lige magasiner samt ved en lang række foredrag,

høj kvalitet men lille mediebevågenhed. Stævnet

hvor han også har talt om ledelse, teambuilding og

blev en succes - også økonomisk - og der satses

coaching med eksempler fra både sportens verden

på, at stævnet skal vokse sig op til at blive en ﬂot,

og erhvervslivet.

levedygtig og tilbagevendende Københavner-event.
- Samlet lykkedes det i fællesskab at rejse kontanter

Uden direkte at sætte beløb på værdien af aktivite-

og arbejde til en værdi af ca. en halv million kroner.

terne, har sekretariatets arbejde med at få »overtalt« diverse redaktører og journalister til at bringe

For at gøre interesse for byens elite til et fælles

stof og nyheder fra både de københavnske elite-

familieanliggende, har vi i samarbejde med TIVOLI

klubber og Team Copenhagen uomtvisteligt været

i september afviklet »Sportens Dag«. Publikum

af en ganske anselig værdi. I løbet af 2005 er det

kunne nyde forrygende opvisninger på Plænen og

lykkedes at få »placeret« følgende antal artikler og

efter hver opvisning havde interesserede mulighed

indslag (se graf nederst på siden).

for at få instruktion i de fremførte idrætsgrene i
»prøv det selv« stande to steder i haven.

Opbygning af en større kendskabsgrad vil for alle,
der arbejder med at forbedre eliteidrættens vilkår i

I bestræbelserne på at skabe øget interesse for

København, være med til at bane vejen for endnu

den københavnske elite har vi i 2005 udsendt seks

ﬂere og værdifulde samarbejder med det køben-

digitale nyhedsbreve til knap 500 faste modtagere.

havnske erhvervsliv.

Artikler og TV-indslag i 2005
Eliteidrætten
i København

Team Copenhagen
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2005 for Fonden Team Copenhagen.
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Vi ﬁnder endvidere den samlede præsentation
af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af fondens
aktiver og passiver, den ﬁnansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter.
København, den 28. februar 2006
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Direktion

Leif Chr. Mikkelsen, direktør

Bestyrelse

Ritt Bjerregaard, bestyrelsesformand

Martin Geertsen, næstformand

Fritz Schur, Fritz Schur Gruppen

Søren Riiskjær, Team Danmark

Kristina Jensen, Amager Volleyball Klub

Christian Birk, Sparta Atletik & Motion

Revisionspåtegning
Til Ledelsen i Fonden Team Copenhagen
Vi har revideret årsrapporten for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2005, der aﬂægges efter årsregnskabsloven.
Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en
konklusion om årsrapporten.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten
ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information,
der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet,
samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision
giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 28. februar 2006
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Karsten Rasmussen
Statsautoriseret revisor
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Fonden Team Copenhagen er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aﬂagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer
af ﬁnansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilﬂyde fonden,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium
Offentligt bevilgede tilskud indregnes på baggrund af kommunalt godkendte bevillinger og sponsorindtægter og omsætning ved salg af ydelser indregnes på optjeningstidspunktet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til konsulentassistance, IT udvikling og
kontorhold mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.
Skatter
Fonden Team Copenhagen er ikke skattepligtig af årets resultat.
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Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag
af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i associerede virksomheder” den forholdsmæssige
ejerandel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af
de identiﬁcerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af
en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” under egenkapitalen.
Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de associerede virksomheder.
Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi indregnes til DKK O. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat
forpligtelse hertil.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indeholder skyldige omkostninger samt afsat feriepengeforpligtelse på medarbejdere.

Side 33
Regnskab

Resultatopgørelse
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note

2005

2004

454.478

0

Offentligt tilskud

5.115.000

4.200.000

Indtægter

5.569.478

4.200.000

Personaleomkostninger

2.036.220

1.632.745

Sponsorindtægter

Andre eksterne omkostninger

1.113.766

1.055.308

Omkostninger

1

3.149.986

2.688.053

Resultat før ﬁnansielle poster

2.419.492

1.511.947

-20.000

0

Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed

4

Finansielle indtægter

2

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

7.853

4.793

2.407.345

1.516.740

0

0

2.407.345

1.516.740

1.961.527

1.002.700

Forslag til resultatdisponering
Udloddet til eliteidræt
Overført til næste år
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445.818

514.040

2.407.345

1.516.740

Balance
Balance 31. december
Aktiver
Note

2005

2004

Likvide midler

311.264

304.793

Bundne aktiver

311.264

304.793

Indestående kapitalandele i associerede virksomheder

4

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende tilskud

5

Forudbetalte omkostninger
Likvider

0

0

1.485

0

535.624

740.663

139.076

0

568.873

0

Disponible aktiver

1.245.058

740.663

Aktiver i alt

1.556.322

1.045.456

2005

2004

Bunden fondskapital

311.264

304.793

Disponibel fondskapital

948.594

509.247

1.259.858

814.040

Feriepengeforpligtelse

214.667

181.416

Skyldig moms

31. 797

0

Passiver
Note

Egenkapital i alt

Skyldige omkostninger
Gældsforpligtelser

Passiver i alt
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6

50.000

50.000

296.464

231.416

1.556.322

1.045.456

Noter til årsrapporten
1 Andre eksterne omkostninger

2005

2004

120.000

90.000

Uddannelse

18.288

26.434

Tryksager

18.445

40.936

Inventar

16.607

47.258

KontorhoIdsomkostninger

33.159

9.589

Kontorartikler

25.870

16.561

1.339

1.643

Husleje

Porto
Hardware

41.453

79.177

IT udvikling

46.503

185.744

Konsulentassistance

366.799

373.800

Internetabonnement

18.010

10.579

Telefon

26.499

27.053

Aviser

29.030

15.248

Markedsføring

45.208

17.514

1.750

9.921

Revision og regnskabsassistance

68.900

50.000

Personaleomkostninger

36.278

13.796

Konferencer

-20.141

7.321

Kursusomkostninger, netto

160.041

3.052

Mødeomkostninger

32.137

9.144

Rejseomkostninger

10.453

0

Parkeringsafgift

6.888

4.410

Arrangementer

6.512

5.628

Advokat

Øvrige omkostninger

3.738

10.500

1.113.766

1.055.308

7.853

4.793

7.853

4.793

2 Finansielle indtægter
Renter af bankindestående

3 Skat af årets resultat
Fonden Team Copenhagen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, men er ikke
pligtig til at indgive selvangivelse, da indtægterne går til opfyldelse af fondens formål.
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4 Kapitalandel i assocIeret virksomhed

2005

Årets tilgang

20.000

Kostpris 31. december

20.000

Årets resultat

-8.040

Nedskrvning

- 11.960

Nedskrivning 31. december

-20.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december

0

Team Copenhagens andel
Navn

Ejerandel

Selskabs-

Resultat

Årets

i%

kapital

Egenkapital

resultat

Egenkapital

før skat

resultat

33,3

20.000

35.880

-24.120

11.960

-8.040

-8.040

Hjemsted

CAG I/S København

Årets

5 Tilgodehavende

2005

2004

535.624

740.663

535.624

740.663

Bunden

Disponibel

I alt

fondskapital

fondskapital

Tilgodehavende tilskud

6 Egenkapital

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Udloddet til eliteidræt
Egenkapital 31. december
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304.793

509.247

814.040

6.471

2.400.874

2.407.345

0

1.961.527

1.961.527

311.264

948.594

1.259.858

Bestyrelse

pr. 1. januar 2006

Ritt Bjerregaard, bestyrelsesformand

Martin Geertsen, næstformand

Overborgmester,

Kultur- og Fritidsborgmester,

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Fritz Schur

Søren Riiskjær

Adm. direktør,

Direktør,

Fritz Schur Gruppen

Team Danmark

Christian Birk

Kristina Jensen

Sparta Atletik & Motion

Amager Volleyball Klub

Sekretariatet

Leif Chr. Mikkelsen

Thomas Bøgh

Mette Jørvad Niess

Lars Bøje Hansen

Direktør

Idrætsfaglig

Kommunikationskonsulent

Ansvarlig for salg og

specialkonsulent

marketing

Bilag
Bilag 1
Støtte fra Team Copenhagen (beløb i kr.)
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2004

2005

I alt

Atletik

40.000

180.000

220.000

Badminton

45.000

170.000

215.000

Boksning

0

40.000

40.000

Bordtennis

0

80.000

80.000

Billard

26.000

104.500

130.500

Basketball

45.500

0

45.500

Fodbold

120.000

120.000

240.000

Floorball

15.000

70.000

85.000

Fægtning

83.000

0

83.000

Gymnastik

0

57.000

57.000

Håndbold

70.000

150.000

220.000

Ishockey

0

55.000

55.000

Judo

40.000

45.000

85.000

Kajak

20.000

30.000

50.000

Karate

0

50.000

50.000

Motorsport

20.000

80.000

100.000

Roning

0

85.000

85.000

Rulleskøjteløb

0

40.000

40.000

Sejlsport

10.000

0

10.000

Skisport

40.000

120.000

160.000

Skydning

81.000

0

81.000

Sportsdans

65.000

0

65.000

Skøjteløb

40.000

20.000

60.000

Squash

0

70.000

70.000

Svømning

0

49.800

49.800

Taekwondo

50.000

100.000

150.000

Triatlon

117.700

97.500

215.200

Volleyball

69.500

150.000

219.500

Idrætsforskning

0

50.000

50.000

I alt

1.002.700

2.013.800

3.016.500

Bilag 2
Københavnske medaljevindere for seniorer
Guld

Sølv

Bronce

Kvinder

51

30

24

Mænd

75

57

39

Mix

3

1

0

I alt

129

88

63

Bilag 3
Støtteformer

Side 41
Bilag

2004

2005

Individuel støtte

281.000

310.000

Hold- og projektstøtte

751.7000

1.703.800

I alt

1.002.700

2.013.800

Fondsoplysninger
Fonden

Team Copenhagen
Flæsketorvet 68, 1. sal
1711 København V
T +45 3366 3982
F +45 3366 7062
info@teamcopenhagen.dk
www.teamcopenhagen.dk
CVR-nr: 2766 4474
Stiftet: 19. april 2004
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Ritt Bjerregaard, bestyrelsesformand

pr. 1. januar 2006

Martin Geertsen, næstformand
Fritz Schur, Fritz Schur Gruppen
Søren Riiskjær, Team Danmark
Kristina Jensen, Amager Volleyball Klub
Christian Birk, Sparta Atletik & Motion
Bestyrelsen modtager ikke vederlag

Direktion

Leif Chr. Mikkelsen, direktør

Sekretariat

Leif Chr. Mikkelsen, direktør
Thomas Bøgh, idrætsfaglig specialkonsulent
Mette Jørvad Niess, kommunikationskonsulent
Lars Bøje Hansen, ansvarlig for salg og marketing
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PriceWaterhouseCoopers
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Bank

Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
0900 København C

Kolofon
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DTKommunikation
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Tonning Design

Layout

Mette Jørvad Niess

Oplag

200 stk.
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Jens Bruun, Lars Schmidt
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Alle rettigheder forbeholdes.
Mekanisk eller fotograﬁsk gengivelse af
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ifølge gældende dansk lov om ophavsret.
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