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Evaluering

Den 2. oktober 2003 besluttede Borgerrepræ

sentationen at etablere fonden Team Copenhagen 

til fremme og udvikling af eliteidrættens vilkår i 

 Københavns Kommune. Samtidig blev det beslut

tet, at fondens arbejde med henblik på videre 

støtte skulle evalueres i 2008.

På mødet den 27. november 2008 besluttede  

Borgerrepræsentationen at fastholde støtten til 

Team Copenhagen, og at fonden skulle fortsætte  

i sin nuværende form. I samme forbindelse blev  

det besluttet, at fondens arbejde herefter skal 

reguleres af en resultatkontrakt, der forelægges 

Kultur og Fritidsudvalget.

Denne resultatkontrakt fastsætter målsætningerne 

for fondens arbejde inden for fire fokuspunkter: 

  Sportslige resultater for eliteudøvere i  

københavnske klubber

  Image – Profilering af København

  Sociale parametre

  Økonomi

Disse målsætninger er den målestok, fondens 

arbejde vil blive vurderet på. I praksis vil Team 

Copenhagen udarbejde en rapport, der forelægges 

Kultur og Fritidsudvalget ved periodens afslutning. 

Derudover vil fonden levere et årligt statusnotat, 

der lægges ud på Kultur og Fritidsudvalgets 

 ”Udvalgsportalen”. 

Et flot sportsår
Efter håndboldherrernes fantastisk flotte europa

mesterskab i Norge dannede Københavns Rådhus 

og Rådhuspladsen rammen om en forrygende 

modtagelse af mestrene. I sin hyldesttale ”lovede” 

overborgmester Ritt Bjerregaard spillerne, at de 

kunne spille på hjemmebane i en københavnsk 

multiarena, hvis forbundet fik værtskabet til VM i 

Forord
 Evaluering – og start på den videre udvikling

2011. Sidstnævnte glippede for forbundet, men 

vi er fortsat mange, der ser frem til, at København 

får rammerne, der kan huse ethvert internationalt, 

indendørs mesterskab.

Årets hovedbegivenhed var de XXIX olympiske som

merlege i Beijing, hvor ti udøvere fra københavnske 

foreninger kæmpede på nationens vegne. Af de syv 

danske medaljer, som blev hentet i Beijing, var der 

københavnske udøvere med i tre:

  Guld til letvægtsfireren: Eskild Ebbesen og 

Thomas Ebert, begge Danske Studenters Roklub

  Sølv i 1000 m toerkajak: Kim Wraae Knudsen, 

Amager Ro og Kajakklub

  Bronze i letvægtstoer: Mads Rasmussen, 

Danske Studenters Roklub

Herudover har udviklingen for de af Team Copen

hagen støttede projekter været god. I forhold til 

2007 er der både sket en stigning i antallet af 

guld, sølv og bronzemedaljer. Antallet af vundne 

guldmedaljer er steget med 7,5 %, sølv medaljer 

med 7,4 % og bronzemedaljer med 16,9 %.

Derudover var der pr. 31. december 2008 31 

 københavnske hold i den bedste række, hvilket  

er to flere end året før.

Det lange, seje træk – som  
aldrig ophører
I slutningen af juni sluttede fire glade klubber 

den store klubuddannelse. Fra de klubber, der 

tidligere har gennemført uddannelsen, lyder den 

enstemmige erfaring, at det er fint at få uddannel

sesforløbet gennemført, men det er den fortsatte 

implementering af forandringerne og opfølgning på 

disse, der betinger den reelle effekt af uddannel

sen. Fastholdelsen af det udviklingsmæssige fokus 

er det, der er afgørende for at sikre klubberne både 

overlevelse og fremtidige resultater.
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Mission
Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge 

bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune 

for at udvikle de rette vilkår, der kan gøre København til den  

bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i.

Vision
Team Copenhagen skal løfte eliteidrætten i København til et 

internationalt niveau gennem langsigtede, målrettede tiltag,  

der sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden.
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Til fondens store glæde lykkedes det igen i august 

at starte et nyt forløb op med ni klubber. Fem klub

ber forventes at afslutte anden del af uddannelsen 

i 2009. 

I de kommende år vil vi lave ordninger, hvor nye 

klubber kan få tilbudt en individuelt tilpasset form 

af uddannelsen, da der formentlig ikke vil være 

grundlag for at afvikle forløb med store hold som 

tidligere. Herudover vil der blive igangsat under

støttende opfølgningsuddannelser for de klubber, 

der blev færdige for 23 år siden.

2008 har budt på et nyt uddannelsestiltag, idet 

vi har afviklet to kursusforløb vedrørende projekt

ledelse. Kursisterne mødte frem med et konkret 

projekt fra deres klub, som kurset kunne berige 

og understøtte gennem en blanding af teoretiske 

modeller og praktiske øvelser.

Netværk – knytter forbindelser  
til resultater 
I takt med, at antallet af Team Danmark elitekom

muner stiger, er mængden af interessante kontak

ter også steget. Team Copenhagen er en aktiv og 

skattet spiller i netværket, og fonden høster glæde 

af de mange spændende impulser, der følger med 

netværkets studieture rundt i landet og til Sverige.

Udviklingen i TALENTDK har i 2008 haft en stær

kere deltagelse fra eliteidrætten end de tidligere 

år, hvilket for øvrigt både har været til glæde for 

eliteidrætten og de tre øvrige performancekulturer. 

I det forløbne år afviklede netværket tre inspirati

onsmøder samt sit store seminar, som i år havde 

temaet ”Den ideelle talentudvikler”. Som et led i 

at forøge seminarets blivende værdi blev alle årets 

indlæg filmet og kan ses på www.TALENTDK.dk. – 

I løbet af 2009 vil partnerkredsen gennemgå en del 

forandringer, som givet vil lede til en forøgelse af 

antallet af partnere. 

Team Copenhagen har også været en aktiv spiller  

i Idrættens Tænketank, som er nedsat af Kultur  

og Fritidsudvalget. Temanotater fra Tænketanken  

kan ses på www.kk.dk (under ”POLITIK OG  

INDFLYDELSE”).

Endelig skal det nævnes, at en lang række særde

les kvalificerede ressourcepersonligheder i forskel

lige, mere uformelle netværkssammenhænge har 

hjulpet fonden med løsning af en række opgaver  

i 2008. Tak til alle for hjælpen.

Kommunikation – ringe i vandet
Fra årets begyndelse var der stærkt fokus på  

at forbedre informationsværdien af at besøge  

de to websites, www.teamcopenhagen.dk og 

www.TALENTDK.dk. Især blev der lagt vægt på,  

at fondens website skulle have flere nyheder – 

gerne flere gange om dagen – og netværkets  

side skulle have flere læseværdige og interessante 

artikler. Resultatet af den øgede fokusering  

skulle så gerne kunne aflæses gennem en forøget 

trafik på siderne. Vi fik indfriet vore målsætninger, 

og så specielt en flot udvikling af fondens side,  

efter at vi i begyndelsen af november lancerede 

den i en ny version.  På TALENTDKsiden har  

især arbejdet med ”Ringe i vandet” givet flotte 

reaktioner.

CPH sport har efterhånden fundet en fin form, og 

bliver godt modtaget i den københavnske idræts

verden. Vi vil fastholde arbejdet med det gode 

indhold i 2009, mens vi vil forsøge at finde en knap 

så krævende økonomi, så magasinet fortsat kan 

afspejle den fine udvikling i den københavnske 

eliteidræt.

Perfekt tilløb og godt afsæt
Efter mange måneders intense og konstruktive for

beredelser, hvor sekretariatet især fik stor inspira

tion fra Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA), kunne 

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi i slutningen 

af november holde informationsmøde på B.93´s 

anlæg ved Svanemøllen. Mere end 100 forældre  

og håbefulde idrætstalenter var mødt op for at  

høre repræsentanter fra Team Copenhagen,  

Niels Brock, Østre Borgerdyd Gymnasium og  

Metropolitanskolen fortælle om, hvad optagelse  

på akademiet kan indebære af muligheder for 

på en fin måde at få træning på højeste niveau 

indpasset i den daglige skolegang på gymnasie

niveau.

Ordningen henvender sig til talenter indenfor atletik 

og fodbold, og det er SPARTA og B.93, der er 

værter for akademielevernes træning tre gange  

om ugen. De første elever skal starte i gymnasiet  

i august 2009.

Det er ambitionen, at akademiet skal tilbydes for 

talenter indenfor yderligere 34 idrætsgrene; en 

målsætning, som forekommer realistisk, når man 

fornemmer åbenheden i det flotte samarbejde alle 

involverede parter imellem (mere information om 

akademiet fås på www.tcphakademi.dk). 

Økonomi
I løbet af efteråret begyndte de økonomiske 

krisevinde at blæse op, og igangværende forhand

linger med interesserede sponsorer gik i stå, så 

de budgetterede indtægter kom ikke på plads. 

Vi havde dog gennem året fortsat en gruppe af 

stabile samarbejdspartnere, der på uundværlig vis 

støttede de københavnske idrætstalenter. Uanset 

krise er der en gruppe af sponsorerne, der fortsat 

støtter arbejdet i 2009, hvilket vi er meget taknem

melige for.

Team Copenhagen vil ufortrødent fortsætte jagten 

på støttemidler, og ser nye muligheder i aftaler, 

som har til hensigt at følge københavnske talenter 

frem mod OLdeltagelse i 2012 eller 2016.

Herudover vil fonden intensivere bestræbelserne 

på at rejse fondsmidler til en række af de spæn

dende projekter, som forhåbentlig kan søsættes i 

løbet af de kommende år. I begyndelsen af 2008 

lykkedes det at rejse midler til at udstyre styrke

træningsfaciliteterne i Spartas ombyggede lokaler, 

hvor Team Copenhagenstøttede atleter på Øster

bro vil få fri adgang til at træne, når lokalerne står 

færdige i løbet af 2009.

Fremad – i samarbejde
I takt med, at dejligt mange klubber har gennem

ført og implementeret den store klubuddannelse, 

vil Team Copenhagens fokus de kommende år 

begynde at bevæge sig over på de strukturelle for

udsætninger for eliteidrætten i Københavns kom

mune. Der vil blive arbejdet på at finde område, 

hvor klubbernes arbejde gennem tværgående 

samarbejde kan effektiviseres og synergigevinster 

høstes. I den forbindelse tænkes der på fælles ud

nyttelse af faciliteter og ressourcer samt samarbej

de mellem klubberne indbyrdes og mellem klubber 

og omgivende lokalområde.

Der vil også blive arbejdet på, at København får 

flere idrætsfolkeskoler, at borgerne i København får 

flere eliteidrætslige oplevelser, så København bliver 

det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt.

Leif Chr. Mikkelsen, februar 2009
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Grundlagt i 2004
Team Copenhagen blev grundlagt i april 2004, som 

et led i Københavns Kommunes overordnede stra

tegi om at styrke København som idrætsby.

Københavns Kommune har fra slutningen af 

1990erne haft et nyt fokus på idræt, hvilket også 

fik betydning for eliteidrætten, og der var således 

bred politisk opbakning til at etablere en elite

idrætsorganisation. Det var på denne baggrund,  

at Team Copenhagen blev etableret.

Det blev besluttet, at fonden skulle være selv

ejende, idet man kunne se en fordel i at få organi

sationen ud i armslængde i forhold til Københavns 

Kommune, således at Team Copenhagen kunne 

etablere sig og udvikle sig friere, end hvis fonden 

havde været en mere integreret del af kommunen. 

Samtidig var der en forventning om, at det ville 

være lettere for en selvejende organisation at få 

kommercielle sponsorer. Hertil kommer, at man  

på daværende tidspunkt havde en lovgivning på 

eliteidrætsområdet, som vanskeliggjorde kommu

nal støtte til eliteidræt.

Da Team Copenhagen i sin tid skulle definere ”de 

rette vilkår” for eliteidrætten, og hvad der gjorde 

København til den bedste by i Norden at dyrke 

eliteidræt i, måtte fonden definere, hvad ”bedste” 

betød. Der fandtes nemlig ikke, og findes stadig 

ikke, et sammenligningsgrundlag, så København 

kan sammenlignes med de andre nordiske landes 

eliteidrætsbyer.

Baggrunden for  
fondens arbejde
Mission
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Dygtige ledere og trænere

I udviklingen af de rette vilkår for eliteidrætten i 

København er en kompetent klubledelse en absolut 

nødvendighed. Ledelsen skal være i stand til at 

opsætte realistiske og ambitiøse mål, og derefter 

også at forfølge og indfri disse. Den betydelige 

konkurrence klubberne imellem understreger vig

tigheden af, at klubberne udvikler stabile organisa

tioner, samt at de tiltrækker både dygtige ledere, 

trænere og udøvere. Team Copenhagens satsning 

på at videreuddanne de københavnske klubledere 

har indtil nu resulteret i, at omkring 35 klubber har 

gennemført klubuddannelsen, og yderligere fem 

klubber er i gang. Det betyder, at disse klubber  

nu er klædt godt på i forhold til at være drivkræfter 

i udviklingen af den københavnske eliteidræt.

Udover uddannelsen af klubbens centrale perso

ner, er det et grundlæggende element for udvik

lingen af talenter, at der eksisterer en fornuftig 

balance mellem idræt, uddannelse/job og privatliv.

Balance mellem idræt, uddannelse/job 
og privatliv
For den enkelte eliteidrætsudøver er idrætskar

rieren bundet tæt sammen med job, uddannelse 

og det private liv. Det er derfor en grundlæggende 

nødvendighed, at der eksisterer en harmonisk  

balance imellem disse elementer i udøverens liv, 

også med henblik på, at eliteidræt skal foregå på 

en både samfundsmæssig og social forsvarlig 

måde. Team Copenhagen arbejder i den forbin

delse på at forbedre netop denne balance i elite

idrætsudøverens liv. Det gør fonden bl.a. ved at gå 

aktivt ind i arbejdet med at skabe en mere  

fleksibel hverdag for både trænere og udøvere  

med hensyn til uddannelse og arbejde. Team  

Copenhagen arbejder således sammen med for

skellige virksomheder om at skabe jobmuligheder, 

der er særligt fleksible, således at både træning og 

job kan passes tilfredsstillende for begge parter.

Gode faciliteter, konkurrence og  
træningsbetingelser
Stabile og fleksible rammer er aldeles afgørende 

for opnåelse af store resultater, ligesom gode 

træningsfaciliteter og tider har betydning for en 

ustresset forberedelse og dermed også for en 

optimal formåen. Endvidere er et hensigtsmæssigt 

støtteapparat en betingelse for, at eliteudøverne 

kan koncentrere sig om at finde den rette balance 

mellem træning, konkurrencer og efterfølgende 

restitution. 

Udover at støtte ovennævnte områder arbejder 

Team Copenhagen også på at skabe opmærksom

hed omkring og opbakning bag udøverne gennem 

en lang række kommunikationsaktiviteter, årskort 

og hjælp til udvikling af events.

De rette vilkår
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Det er Team Copenhagens overordnede opgave at 

være brobygger mellem eliteidrætten, erhvervslivet 

og Københavns Kommune. Disse tre parter udgør 

fondens umiddelbare omverden, og Team Copen

hagen skal skabe samarbejde og resultater imellem 

og igennem parterne ved både at være katalysator 

og drivkraft.  

Eliteidrætten
Team Copenhagen har en daglig kontakt med  

den københavnske eliteidræt via mange forskellige 

kanaler, som fondens støttekoncept, rådgivning  

og kommunikationsaktiviteter.

Den økonomiske støtte af eliteidrætten, den 

løbende rådgivning af trænere, udøvere, forældre 

og andre fra elitemiljøet, samt bl.a. nyhedsformid

lingen på Team Copenhagens hjemmeside betyder, 

at klubberne i Team Copenhagen har en partner, 

der bakker dem op, og motiverer dem til at gå efter 

stadig bedre resultater. 

På et dialogmøde mellem eliteklubber og Team 

Copenhagen, hvori også bestyrelsesformand  

Pia Allerslev deltog, gav en af idrætslederne  

udtryk for, at ’den københavnske eliteidræt i  

Team Copenhagen havde fået en ven’.

Erhvervslivet
Opbakning fra erhvervslivet er essentiel for, at 

København bliver den bedste idrætsby i Norden. 

Derfor arbejder Team Copenhagen for at skaffe 

sponsorer og samarbejdspartnere, således at 

fonden får mulighed for at bidrage med endnu 

flere ressourcer til den københavnske eliteidræt. 

Erhvervskrisen i 2008 har naturligvis sat sig mærk

bare spor på erhvervslivets lyst til at engagere sig 

økonomisk i forskellige projekter, så udfordringen 

er ikke blevet mindre.

Det er Team Copenhagens ønske at give erhvervs

livet konkrete kvaliteter i de samarbejdsaftaler, 

fonden i hård konkurrence søger at indgå. Udover 

økonomisk støtte ønsker Team Copenhagen også 

at samarbejde med forskellige funktioner i de 

forskellige virksomheder, så udveksling af viden og 

erfaringer vedrørende kommunikation, branding, 

talentudvikling og andre HRrelaterede emner kan 

finde sted.

TALENTDK er i denne sammenhæng et særligt in

spirerende forum, hvorfra der knyttes interessante 

bånd forskellige fagområder og interesser imellem.

Københavns Kommune
Team Copenhagen fungerer i tæt samarbejde med 

Københavns Kommune. Fonden er nedsat som en 

selvejende fond under kommunen, og har den til 

enhver tid siddende Kultur og Fritidsborgmester 

som bestyrelsesformand. Det daglige arbejde i 

Team Copenhagen er derfor naturligt forbundet 

med Københavns Kommune. I 2008 ydede Køben

havns Kommune et støttebeløb på 5.950.000 mio. 

kr. til Team Copenhagens arbejde. Et beløb, fonden 

håber, bliver øget de kommende år.

Udover de tre nærmeste samarbejdspartnere, som 

nævnes ovenfor, har Team Copenhagen en række 

andre vigtige samarbejdspartnere, som alle kan 

bidrage med at nå fondens mission:  

Danmarks Idræts Forbund
Team Copenhagen har et meget konstruktivt og 

nært samarbejde med den administrative ledelse 

af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Samarbejdet 

indebærer bl.a., at fonden sammen med DIF arbej

der for at finde løsninger der gavner begge parter. 

Også DIF’s københavnerudvalg er en af Team 

Copenhagens nære samarbejdspartnere i arbejdet 

for at styrke den københavnske eliteidræt.

Team Danmark

Med sin centrale rolle inden for det danske elite

idrætsliv er Team Danmark en vigtig samarbejds

partner for Team Copenhagen. Sammen afholder 

de to parter bl.a. kurser i sportsernæring og 

idrætsskadeforebyggelse, kurser der er henvendt 

til både trænere, udøvere og forældre.

Med Team Danmarks fokus på den absolutte 

landsholdselite på seniorplan, og Team Copen

hagens fokus på talentudvikling supplerer de to 

parter hinanden fortrinligt.

Elitekommuner
Team Danmarks elitekommuneordning vokser 

støt, og Team Copenhagen nyder et udmærket for

hold til kommunerne, som tæller Århus, Gentofte, 

Kolding, Haderslev, Randers, Svendborg, Odense, 

Esbjerg, Holstebro, Hillerød, Horsens, Fredericia 

og Herning.

TALENTDK
TALENTDK er et videns og erfaringsnetværk, med 

omdrejningspunkt i talentudvikling inden for de fire 

performancekulturer: Eliteidræt, forskning, kun

stens verden og erhvervsliv.

Team Copenhagen fungerer som sekretariat og 

drivkraft for TALENTDK, og udbygger via denne 

egenskab den københavnske eliteidræts mulig

heder for samarbejder med spændende potentialer 

af mange forskellige arter. I 2008 var flere elite

idrætsudøvere end nogensinde før med til  

TALENTDK’s forskellige arrangementer.

Borgerne i København 

Eliteidrætslivet i København er i høj grad afhængigt 

af byens borgere, hvis opbakning af de idrætslige 

tilbud bl.a. hænger sammen med, hvilken om

tale de forskellige arrangementer får. En af Team 

Copenhagens fremmeste opgaver er derfor at 

arbejde for, at styrke opbakningen til eliteidrætten 

yderligere. Dette gør fonden med udgivelsen af 

gratismagasinet CPH sport, der bl.a. distribueres til 

samtlige københavnske idrætsanlæg. Også Team 

Copenhagens hjemmeside og Årskort er med til at 

bringe nyheder og adgang til sportslige arrange

menter ud til de københavnske borgere.

Pressen
Den københavnske eliteidrætsverden er en varieret 

og mangfoldig størrelse, med masser af idræts

grene, der normalt ikke får spalteplads eller sen

detid i hverken landsdækkende eller lokale medier. 

I arbejdet på at skabe fokus på eliteidrætslivet i 

København, arbejder Team Copenhagen derfor 

aktivt opsøgende på at få nogle af de mange gode 

historier om den københavnske eliteidræt ud i både 

de lokale og landsdækkende medier.

Formidlingen af viden om de københavnske elite

klubber er af stor betydning for klubbernes evne  

til at tiltrække medlemmer, tilskuere og sponsorer. 

På den måde spiller Team Copenhagen en central 

rolle som værdiskaber for klubberne.

Opgave
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1.  Kontinuerlig udvikling af  
eliteidrætten i København

Team Copenhagens fremmeste opgave er at 

forbedre og videreudvikle vilkårene for den køben

havnske eliteidræt. En forbedring i vilkårene skal 

være med til at sikre en bæredygtig eliteudvikling i 

de københavnske eliteklubber med dertil hørende 

gode sportslige resultater.

1.1. Økonomisk støtte til klubberne
Siden etableringen af Team Copenhagen i  

2004 har fonden kanaliseret støttekroner ud i  

de københavnske klubber. Beløbet har alle årene 

været stigende og i 2008 er der således blevet  

uddelt 2.621.500 kr. til i alt 29 projekter. Læs  

mere om støttemodtagerne på side 23 eller på 

www.teamcopenhagen.dk.

Team Copenhagen stiller en række krav til de kø

benhavnske eliteklubber, såfremt de skal komme i 

betragtning til økonomisk støtte. Udover, at klub

berne naturligvis skal have aktive, der befinder sig i 

toppen af dansk idræt, drejer det sig primært om, at 

Team Copenhagen ønsker at sikre sig, at fundamen

tet ude i klubberne er bæredygtigt til en langvarig 

elitesatsning. Klubbernes organisation og ledelse 

skal være på et tilfredsstillende niveau. Det samme 

skal klubbens elitetrænere være og endelig er det 

også nødvendigt, at der er tilstrækkelig adgang til 

de rette trænings og konkurrencefaciliteter. Kan 

klubberne opfylde disse krav, kan de ansøge om 

støtte.

Team Copenhagen lægger ikke skjul på, at det 

særligt er talentudvikling, der bliver taget hånd  

om. Ca. 75 % af den udbetalte støtte går således 

til talentudviklingsprojekter og det glæder Team 

Copenhagen at se det store arbejde, der udføres 

med de mange talenter ude i klubberne. Alle parter 

er klar over, at øget fokus på talentudvikling er en 

proces, der tager tid, men allerede nu kan det sto

re arbejde ude i klubberne aflæses i resultaterne.

1.2. Styrkelse af eliteklubberne

Klubuddannelse

Som nævnt ovenfor stiller Team Copenhagen krav 

om, at klubbernes fundament er på et tilfredsstil

lende niveau. Dette er ikke altid tilfældet, hvorfor 

Team Copenhagen tilbyder de københavnske klub

ber en omfattende klubuddannelse i organisations 

og ledelsesudvikling. 

I sommeren 2008 afsluttede fire klubber Team 

 Copenhagens lange uddannelse. Herefter på

begyndte ni klubber uddannelsen i august 2008.  

I december 2008 afsluttede syv af disse klubber 

det korte uddannelsesforløb.

Igen i år må det konstateres, at de deltagende 

bestyrelsesmedlemmer har ydet en fornem indsats 

for deres klubber, og at de dermed medvirker til at 

fremtidssikre de københavnske klubber.

Udover uddannelsen i organisations og ledelses

udvikling vil Team Copenhagen afholde et supple

ringskursus i løbet af 2009.

Kursus i projektledelse

Udover klubuddannelsen igangsatte Team Copen

hagen i 2008 et tredages kursus i projektledelse. 

I løbet af klubuddannelsen var behovet for dette 

kursus åbenlyst og første hold kursister afsluttede 

deres kursusforløb i begyndelsen af året. 

Kurset viste sig som en succes, hvorfor endnu et 

kursus blev afholdt i løbet af efteråret. Det er ideen, 

at de mere end 20 projektledere nu skal arbejde 

med projekter af forskellig art ude i klubmiljøerne. 

Etablering af pilotprojekt vedrørende aflastning  

af eliteklubbernes administrative opgaver

Team Copenhagen udviklede i samarbejde med 

DIF et pilotprojekt, som havde til formål at aflaste 

eliteklubberne med deres administrative opga

ver. Ideen var, at fem klubber skulle deles om en 

fuldtidsansat administrativ medarbejder, som via 

DIF’s foreningspakke skulle sørge for store dele 

af driften i de respektive klubber. Såvel DIF som 

Team Copenhagen havde fundet økonomiske 

ressourcer til projektets første leveår. Københavns 

Det er Team Copenhagens overordnede mål at skabe de ’rette vilkår’, som  

fonden anser for helt nødvendige for, at København kan blive den bedste by  

i Norden at dyrke eliteidræt i.

I bestræbelserne på at etablere de ’rette vilkår’ fremsatte Team Copenhagen  

i 2007 en målsætning, byggende på to overordnede områder, inden for hvilke 

fonden skal koncentrere sin indsats for at nå målet:

1. Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København

2. Styrkelse af Team Copenhagen

Fokusområder

Fokusområder

1. Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København

1.1. Økonomisk støtte til eliteklubberne

1.2. Styrkelse af eliteklubberne

1.3. Optimering af de aktives rammer

1.4. Events – struktur og udvikling

1.5. Kommunikation og mediearbejde

2. Styrkelse af Team Copenhagen

2.1. Økonomi

2.2. Kommerciel udvikling

2.3. Kommunikation

2.4. Netværk
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Kommunes Folkeoplysningsudvalg valgte desværre 

ikke at støtte projektet, hvorfor pilotprojektet ikke 

blev realiseret i 2008. DIF er stadig interesseret i at 

realisere projektet og ønsker at indgå i dialog med 

Københavns Kommune om en fremtidig realisering 

af det.

1.3.  Optimering af de aktives  
(trænere og udøvere) rammer

Uddannelse

I lighed med tidligere år har Team Copenhagen i 

samarbejde med Team Danmark afviklet kurser, 

som er målrettet imod de københavnske eliteud

øvere og deres trænere. I 2008 blev der således 

afviklet to kurser i basal sportsernæring og et i 

skadesforebyggelse. Igen i år har der været fuldt 

booket på kurserne og tilbagemeldingerne fra 

kursisterne har været gode.

Et nyt tiltag så desuden dagen lys i 2008; i samar

bejde med Team Danmark blev der i løbet af året 

lavet en række fysiske screeningstests af unge 

talenter. Testene indgår i et større forskningspro

jekt, som Team Danmark har igangsat og som 

skal afdække unge talenters fysiske formåen for 

herigennem at kunne mindske antallet af skader. 

I forbindelse med projektet er ti fysioterapeuter 

fra København blevet certificeret i at udføre de 

omfangsrige tests og det er planen, at screenings

testene skal blive en naturlig bestanddel ude i de 

københavnske eliteklubber.

Falkonergårdens Gymnasium

I samarbejde med Sparta Atletik & Motion, DAF og 

Team Danmark blev atletiklinjen på Falkonergården 

revideret, hvilket bl.a. resulterede i, at otte atletik

elever påbegyndte atletiklinjen.

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Som et af de ’rette vilkår’ Team Copenhagen arbej

der hen imod at skabe og forbedre for de køben

havnske eliteidrætsudøvere, er balancen imellem 

idrætten, uddannelsen/jobbet og privatlivet.

I 2008 var Team Copenhagen med til at tage et 

stort skridt i en afgørende retning, da fonden sam

men med uddannelsesinstitutionerne Niels Brock, 

Østre Borgerdyd Gymnasium og Metropolitansko

len og klubberne B.93 og Sparta Atletik & Motion 

indledte et spændende samarbejde. Samarbejdet 

omhandler etableringen af Team Copenhagen Elite

idrætsakademi, som starter op i august 2009.

Eliteidrætsakademiet er et tilbud til kommende 

gymnasieelever om at kombinere gymnasiet med 

tre ugentlige træningspas inden for den normale 

skoletid. Træningen vil foregå hos B.93 og Sparta 

Atletik & Motion, som er de to klubber, der som 

udgangspunkt er tilknyttet akademiet. Det er dog 

målet, at Team Copenhagen Eliteidrætsakademi  

i de kommende år vil kunne tilbyde træning  

inden for flere idrætsgrene end fodbold og  

atletik. Derudover er det meningen, at Team  

Copenhagen Eliteidrætsakademi med tiden  

skal være et tilbud, der også skal omfatte unge 

talenter, der vil gå på teknisk skole samt videre

gående uddannelser.

Et af Team Copenhagens mål for 2008 var, at fon

den i løbet af året ville indlede et samarbejde med 

ungdomsuddannelser om ’… fleksibilitet for elite

udøverne … ‘. Med oprettelsen af Team Copen

hagen Eliteidrætsakademi har Team Copenhagen 

levet op til det fremsatte mål, og glæder sig til at se 

udviklingen over de kommende år.

Om etableringen af Team Copenhagen Eliteidræts

akademi siger Pia Allerslev, bestyrelsesformand i 

Team Copenhagen og Kultur og Fritidsborgmester 

i Københavns Kommune:

”Jeg synes, det er et fantastisk spændende pro-

jekt, som vil være med til at forbedre forholdene 

for de unge københavnske talenter, og jeg glæder 

mig til, at vi med tiden vil kunne udbygge projektet, 

så flere idrætsgrene, uddannelsesinstitutioner og 

elever kan være med.”

Peter Westergaard, Vicerektor/Programme Director 

IBB på Niels Brock Handelsgymnasium kommen

terer Team Copenhagen Eliteidrætsakademi med 

følgende ord:

”Vi mener, at et akademi er med til at sikre den 

nødvendige opbakning til de unge sportsfolk. 

Derfor er Team Copenhagen Eliteidrætsakademi og 

tankerne bag det helt i tråd med vores tankegang. 

Som en del af akademiet får Niels Brock mulighed 

for at komme ud til endnu flere klubber med vores 

uddannelsestilbud og det er vi naturligvis meget 

interesseret i.”

Job

Team Copenhagen samarbejder med flere virksom

heder om at skabe en harmonisk idrætskarriere 

for eliteidrætsudøvere, der samtidig skal have et 

arbejdsliv til at fungere. Samarbejdet betyder, at 

udøverne kan opnå mere fleksible arbejdsforhold 

end det normalt vil være tilfældet.

Kraftcentre

Et væsentligt element i arbejdet med at udvikle 

eliteidrætten i København er at skabe velfungerende 

elitemiljøer. Det er sjældent tilstrækkeligt, at klub

berne har gode faciliteter og økonomiske ressourcer 

for at skabe store resultater. Miljøet og kulturen er 

også meget vigtig. Derfor arbejder Team Copen

hagen for at styrke disse miljøer. I de tilfælde de 

enkelte klubber har et velfungerende elitemiljø er 

det klubbernes og Team Copenhagens opgave at 

vedligeholde disse klubmiljøer. I andre tilfælde kan 

vejen være, at Team Copenhagen i samarbejde med 

udvalgte klubber, specialforbund og i visse tilfælde 

Team Danmark udvikler særlige regionale kraftcen

tre. I disse centre træner aktive fra regionen til stor 

gavn for de københavnske eliteidrætsudøvere. Team 

Copenhagen arbejder kontinuerligt for at tiltrække 

sådanne kraftcentre og i 2008 blev et nyt center 

indenfor atletik etableret på Østerbro Stadion.
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1.4. Events – struktur og udvikling

Copenhagen Athletics Games 2008

For fjerde år i træk var Tema Copenhagen sam

men med Dansk Atletik Forbund og Sparta Atletik 

& Motion arrangør af Copenhagen Athletics Games 

(CAG), et internationalt atletikstævne, der afholdes 

på Østerbro Stadion. CAG er et af de forsøg Team 

Copenhagen gør for at sætte fokus på København 

som eliteidrætsby, idet store begivenheder er med 

til at give et øget fokus på hovedstaden.

Den 26. juni 2008 var der i alt ca. 900 besøgende 

til CAG 2008, hvilket var en fremgang på omkring 

200 i forhold til året før. Fremgangen skyldtes 

til dels, at CAG 2008 var mange atleters sidste 

chance for at kvalificere sig til OL i august 2008.

I 2009 afholdes Copenhagen Athletics Games 

torsdag den 6. august, og det vil finde sted på et 

nyrenoveret Østerbro Stadion.

Danmarksmesterfesten

Tirsdag den 11. marts 2008 fejrede Københavns 

Kommune traditionen tro sine danske seniormestre 

ved en fest på Københavns Rådhus. Overborgmester 

Ritt Bjerregaard var værtinde ved festen, der bød på 

optrædener af trampolinspringeren Peter Jensen, 

skytter fra Københavns Bueskyttelaug, spillere fra Kø

benhavns Bordtennisklub, et interview med speed

skateren Cathrine Grage og musikalsk underholdning 

af sanger og sangskriver Mads Langer.

Danmarksmesterfesten er en årligt tilbageven

dende tradition, og mange af de, der deltager ved 

festen, har fået eller får økonomisk støtte af Team 

Copenhagen.

Team Copenhagens rolle i forbindelse med Dan

marksmesterfesten er, at indsamle de nødvendige 

data om Danmarksmestrene fra de forskellige klub

ber samt, i et tæt samarbejde med Københavns 

Kommune, at planlægge og afvikle festens forløb i 

Rådhushallen.

1.5. Kommunikation og mediearbejde
Websites

Team Copenhagen opererede i 2008 hjemmesiderne 

www.teamcopenhagen.dk og www.TALENTDK.dk.

www.teamcopenhagen.dk

Team Copenhagens hjemmeside spiller i stadig 

stigende grad en rolle som formidler af nyheder fra 

den københavnske eliteidrætsverden, og et øget 

antal besøgende på www.teamcopenhagen.dk 

fortæller, at mange vælger at benytte hjemmesiden 

til at søge informationer på.

Hjemmesiden formidler forskellige former for  

information:

  Informationer i forbindelse med bl.a. afholdelse 

af kurser, tilmeldingsfrister, kontakter m.m.

  Nyheder fra den københavnske eliteidrætsverden

  Interviews med forskellige ’Københavnerprofiler’

  Information om Årskortarrangementer

  Generel information om Team Copenhagen, 

støttekonceptet m.m.

Det tætte samarbejde, der er etableret mellem 

Team Copenhagen og mange af de københavnske 

eliteidrætsklubber, betyder desuden, at klubberne 

linker til Team Copenhagens hjemmeside.

Mange af klubberne sender information til Team 

Copenhagen med henblik på at få det udbredt via 

fondens hjemmeside. Team Copenhagen formidler 

således en meget bred vifte af information både fra 

og til klubberne.

www.TALENT-DK.dk

TALENTDK’s hjemmeside blev lanceret i august 

2007, og er ikke i samme grad nyhedsformidlende, 

som Team Copenhagens hjemmeside.

Formålet med TALENTDK’s hjemmeside er at 

inspirere og informere netværkets medlemmer 

og andre interesserede ved at bringe artikler om 

talentrelaterede emner. I efteråret 2008 lancerede 

TALENTDK artikelserien ’Ringe i vandet’, som har 

været en betydelig succes.

CPH sport

Team Copenhagens magasin CPH sport udkom 

første gang i foråret 2006. Siden er det udkommet 

fire gange årligt i 2007 og 2008.

Formålet med CPH sport er at fortælle mange af 

de spændende eliteidrætshistorier fra København, 

som normalt ikke kommer i medierne. Magasinet er 

gratis og ligger på de københavnske idrætsanlæg, 

i en række københavnske SportMasterbutikker og 

mange andre steder i Københavns Kommune.

Med sit store oplag er CPH sport et glimrende 

medie for de københavnske klubber at komme i. 

Klubberne er meget positive over for at få omtale i 

magasinet, og kendskabet til magasinet er generelt 

stort blandt idrætsinteresserede københavnere.

Mediearbejde

Team Copenhagen arbejder løbende på at skabe 

medieomtale af eliteidrætten i København.

Team Copenhagen fungerer som rådgiver og yder 

løbende assistance, når en klub skal have udar

bejdet en pressemeddelelse eller har brug for en 

kontakt til et medie.

Ved Danmarksmesterfesten 2008 sendte TV2 

Lorry en direkte reportage fra festen, og lavede et 

interview med en af de helt store idrætsstjerner i 

København, Mads Rasmussen fra Danske Studen

ters Roklub.

Også CAG 2008 og lanceringen af Team Copen

hagen Eliteidrætsakademi fik flot mediedækning af 

både DR og de store dagblade, indslagene er med 

til at sætte fokus på den københavnske eliteidræt.

Betydningen af mediedækningen er stor for klub

berne, der således kommer ud til en bred – og i 

nogle tilfælde anderledes – målgruppe, end de 

normalt har adgang til.
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Der har været en løbende stigning i antallet af 

besøgende i løbet af året 2008, hvilket hovedsa

geligt skyldes en øget frekvens i nyhedsvisningen. 

Derudover blev der foretaget en gennemgribende 

renovering af www.teamcopenhagen.dk, der betød 

en relancering i november 2008. Den nye hjemme

side fremstår mere brugervenlig, og har også affødt 

anerkendende tilbagemeldinger.

www.TALENT-DK.dk

Målet for 2008 var, at www.TALENTDK.dk skulle 

forøge antallet af besøgende med 50 % i 2008. 

Med en stigning på 229,5 % er målsætningen 

opfyldt meget tilfredsstillende.

Der er i løbet af 2008 blevet skrevet artikler og 

lavet interviews specifikt til TALENTDK’s hjemme

side. Denne udvikling har betydet, at der har været 

mere at læse på siden, flere opdateringer og dette 

har været med til at generere flere besøgende.

Derudover må det formodes, at det har taget lidt 

tid at gøre opmærksom på hjemmesiden, hvorfor 

det er helt naturligt, at der er sket en øget tilstrøm

ning i antallet af besøgende i hjemmesidens andet 

leveår.

CPH sport

2008 var CPH sports tredje leveår. 

Magasinets to første numre i 2008 udkom i et 

oplæg på 60.000 eksemplarer. Tredje og fjerde 

udgave 2008 (september og november) blev ud

givet i et oplag på 40.000, idet der efter nærmere 

undersøgelse nu distribueres et mere passende 

antal magasiner til de forskellige modtagere.

Hver udgave af CPH sport udkommer i en  

elektronisk iPaperversion, der kan læses på  

www.teamcopenhagen.dk. Sideløbende med,  

at antallet af besøgende på hjemmesiden er  

steget stærkt, kan vi også se, at antallet af  

læsere af den elektroniske udgave vokser støt.

Hver udgave af CPH sport har et estimeret antal 

læsere på 72.000.

Mediearbejde

Team Copenhagen laver et konstant opsøgende 

arbejde med henblik på at skabe medieomtale af 

den københavnske eliteidræt. Opmærksomheden 

omkring de københavnske eliteklubber er særdeles 

vigtig for klubberne, både i forhold til påvirkningen 

af medlemsantal og tiltrækningen af sponsorer.

I 2008 genererede Team Copenhagen en betyde

lig omtale af de københavnske eliteklubber, ikke 

mindst via tv. 

Team Copenhagen i medierne i 2008

  Team Copenhagen blev i alt nævnt i 

forbindelse med fem indslag i tv.

  Udover dækningen i tv er Team 

 Copen hagen nævnt i sammenlagt 45 

artikler i trykte medier, fordelt over 

landsdækkende, regionale og lokale 

dagblade,  distriktsblade, fag og med

lemsblade, ugeblade og magasiner.

  Det samlede antal spaltemillimeter  

for 2008 er 16.485, og det potentielle 

antal læsere (i 1.000) er 10.589.

  Samlet set er den estimerede annonce

værdi for 2008 mere end firedoblet i 

forhold til 2007.

www.teamcopenhagen.dk

www.TALENTDK.dk

2. Styrkelse af Team Copenhagen

2.1. Økonomi

Team Copenhagen fremsatte i 2007 en målsætning 

for 2008 om, at fonden skulle forøge sine kommer

cielle indtægter med 33 % i forhold til 2007.

I lyset af den finansielle krise, der særligt siden ef

teråret 2008 har præget de kommercielle mulighe

der, har Team Copenhagens kommercielle indtæg

ter ikke udviklet sig som ønsket.

Tilsvarende er det heller ikke lykkedes at indfri må

lene for vækst i de øvrige sponsorgrupperinger.

2.2. Kommerciel udvikling
I løbet af året er der blevet arbejdet på at udar

bejde koncepter, som beskriver fondens forskellige 

kommercielle produkter. I den sammenhæng har vi 

bemærket, at der hersker en tendens, hvor poten

tielle sponsorer i stigende grad viser interesse for 

produkter i forhold til virksomhedens CSRindsats 

(Corporate Social Responsibility). Det vil være en 

tendens, som der vil blive fulgt op på i 2009.

2.3. Kommunikation
Websites – ændringer og udvikling

www.teamcopenhagen.dk

Der blev i 2007 fastsat det mål for Team Copen

hagens hjemmeside, at den skulle opnå en vækst  

i antallet af besøgende på 30 % i løbet af 2008.

Denne ambitiøse målsætning er mere end nået, 

idet antallet af besøgende er steget fra 40.946  

i 2007 til 74.343 i 2008, svarende til en stigning  

på 81,6 %.
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Årskort

I arbejdet på at skabe yderligere opmærksomhed 

omkring idrætten i København, har fonden siden 

april 2005 haft Team Copenhagen årskort. Års

kortet giver adgang til en lang række spændende 

sportslige events i Københavns Kommune.

Team Copenhagens Årskort kan købes ved hen

vendelse til fondens sekretariat.

Årsrapporten – nominering

Team Copenhagen indsendte i august 2008 sin 

Årsrapport til Foreningen af Statsautoriserede 

Revisorer i håbet om at kunne deltage i konkurren

cen om ’Årets bedste ikkefinansielle årsrapport’ 

for 2007. Målet var at blive nomineret i top 6. Dette 

skete overraskende ikke.

2.4. Netværk
TALENT-DK

2008 var TALENTDK’s andet år som videns

netværk.

Arbejdet begyndte at finde sin form i løbet af året, 

og balancen mellem partnerskab og deltagelse 

blev i løbet af sæsonen også tydeligere for alle 

partnere. Dette betød blandt andet, at vi stod over 

for både at skulle tage imod nye partnere, mens 

andre valgte at stoppe. Og det er meget positivt at 

opleve, at interessen for at gå med i TALENTDK  

er stor i de forskellige performancekulturer.

Året bød på tre inspirationsmøder, hvor især  

’Talenterkroppsyke’ i marts med cand.psych.  

Kristoffer Glavind Kjær samt ’Coaching i for

bindelse med talentudvikling’ med tre parallelle 

coachingcases i oktober på Institut For Idræt  

blev flot evalueret af deltagerne.

’Den ideelle talentudvikler’ var titlen på årets se

minar, som blev afviklet på Takkelloftet i Operaen 

den 6. november. Seminaret bød på en række 

nye elementer, hvor fokus meget var rettet mod, 

at deltagerne efter hvert af de spændende indlæg 

tog de første skridt til implementering af dét, som 

hver enkelt følte kunne berige og udvikle deres 

respektive organisationer. Deltagerne fik udleve

ret en USBnøgle, hvor procesværktøjet, der er 

udviklet af Claus Borg (TUC Management), lå til fri 

afbenyttelse sammen med dagens PowerPoint

præsentationer.

Endelig blev seminaret, som noget nyt, filmet, så 

det kan ses og genses på www.TALENTDK.dk

Idrættens Tænketank

Team Copenhagen deltog også i Idrættens Tænke

tank, som er nedsat af Københavns Kommunes 

Kultur og Fritidsudvalg. Rapporter fra de mange 

forskellige emner, som Tanken har arbejdet med, 

kan findes på:

http://www3.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/IPolitisk 

Fokus/Idraettenstaenketank.aspx

Elitekommuner

Team Danmark og Københavns Kommune un

derskrev i 2007 en samarbejdsaftale, som giver 

København titel af eliteidrætskommune. Da Kø

benhavns Kommune har overdraget arbejdet med 

eliteidrætten i kommunen til Team Copenhagen, 

er det fonden som varetager de forpligtigelser, der 

eksisterer i forbindelse med elitekommunesamar

bejdet.

Team Danmark har underskrevet aftaler med i alt 

15 eliteidrætskommuner, som alle indgår i et  

nationalt netværk. Team Copenhagen indgår også  

i dette netværk, der afholder kvartalsmæssige  

møder, ligesom også netværksdeltagerne deltager  

i studieture. I 2008 gik turen således til Göteborg.

Formålet med netværket er primært erfarings

udveksling, men det bruges også som inspirations

kilde. 
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1. Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København

Styrkelse af eliteklubberne 
Klub-/bestyrelsesuddannelse 5 klubber afslutter den lange uddannelse.
 2 klubber starter den korte uddannelse.

TALENT-DK Min. 5 klubledere på talentseminar.
 Min. 3 X 6 klubledere på inspirationsmøder.

Konsulentbistand  Medvirken ved min. 1 projekt, der som  
resultat giver bedre vilkår for eliten. 
Afholdelse af kursus om udvikling af  
klubbernes kommercielle arbejde.

 
Etablering af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi  August: 20 elever påbegynder  

ungdomsuddannelse i akademiregi

Optimering af de aktives rammer
Kurser – egne og øvrige i samarbejde med: 
Team Danmark og DIF 2 ernæringskurser.
 1 kursus i skadesforebyggelse.

Institut For Idræt Udvikling af 12 kurser, som afvikles i akademiregi.

TALENT-DK Min. 5 trænere deltager i talentseminaret.
  Min. 6 trænere og/eller talenter deltager  

i hvert af de 3 inspirationsmøder.

Events – struktur og udvikling
Udvikling og afholdelse af CAG 2009  CAG 2009 afvikles med højere sportsligt  

niveau end 2008.
 1500 tilskuere

Målsætninger for 2009 2. Styrkelse af Team Copenhagen

Økonomi 
Offentlige tilskud Målet er, at Borgerrepræsentationen i forbindelse
  med budgetforhandlingerne for 2010 beslutter  

at øge det årlige tilskud med et relevant beløb.

Fundraising/puljemidler  Samlet tilvækst i fonds og puljemidler til den  
københavnske eliteidræt på kr. 350.000.

  Samlet tilvækst i fonds og puljemidler til  
Team Copenhagen og TALENTDK på kr. 250.000.

Kommercielle indtægter Sponsoraftaler: kr. 1.250.000
 Erhvervsklubber: kr. 100.000
 TALENTDK: kr. 230.000
 Årskort og abonnementer: kr. 10.000
Legater  Samlet tilgang i legatportioner til både klubber,  

Team Copenhagen og TALENTDK på kr. 100.000

Kommerciel udvikling 
Flerstrenget salgsarbejde Der skal hele tiden være igangværende kontakter
  for kategorierne:
 – storsponsorer
 – talentprojekter
 – erhvervsklub
 – barteraftaler
 – partneraftaler til TALENTDK
 – store abonnementer på CPH sport

Kommunikation
Branding  Brandinganalyse. Heri indbygget en imageanalyse,  

der bliver gennemført i første halvår af 2009.

Website
 Team Copenhagen Øge det gennemsnitlige besøgsantal til 5000/md.
 TALENTDK Mål for besøgende pr. måned: 1.400.
 Team Copenhagen Eliteidrætsakademi  Website lanceres og ligger klar til brug  

medio februar – mål for antal besøgende  
i gennemsnit pr. måned: 600.

CPH sport  Den samlede økonomi omkring magasinet søges  
optimeret – besparelse: 20.000 kr. pr. udgave

 Abonnementssalg af CPH sport – mål:
 Virksomheder: 15 abonnenter.

Mediesamarbejde  Artikler og TVindslag til en estimeret  
annonceværdi af kr. 600.000.

Netværk
TALENT-DK  Udvide partnerkredsen i TALENTDK, så alle  

kategorier har 5 medlemmer.
 1 seminar, 34 inspirationsmøder og  
 2 partnermøder.

Samarbejde med DIF  3 årlige møder med DIF’s administrative ledelse 
1 – 2 møder/aktiviteter med / i samarbejde  
med DIF’s Københavnerudvalg

Blandt de mange målsætninger Team Copenhagen arbejder hen imod er følgende:

Handling Målsætning

Handling Målsætning





Sekretariatet

Partnere i TALENTDK

Bestyrelse

Pia Allerslev, formand

Leif Chr. Mikkelsen

Direktør

Taner Yilmaz, næstformand

Thomas Bøgh

Idrætsfaglig specialkonsulent

Fritz Schur

Adm. direktør, Fritz Schur Gruppen

Kirstine Trauelsen

Kommunikationskonsulent

Jens Kjær Christensen

Kultur-og Fritidsudvalget

Christian Have

Have PR og Kommunikation

Michael Andersen

Direktør Team Danmark

Henrik Büchner 

Ansvarlig for salg og marketing

31.12. 2008

Kristina Jensen

Amager Volleyball Klub

Christian Gangsted-Rasmussen

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen

Christian Birk

Sparta Atletik & Motion

31.12. 2008

pr. 31.12. 2008

Erhvervslivet
Nykredit, Deloitte, Københavns Kommune, Pan Nordic Logistics AB.

Forskning
Institut for Idræt (Københavns Universitet), Institut for Geografi og Geologi (Københavns Universitet), Kunstakademiets  

Arkitektskole, Institut for internationale sprogstudier og vidensteknologi (Copenhagen Business School).

Kunst
Det Kongelige Teater (v. Operaakademiet), Statens Teaterskole, Designskolen Kolding.

Eliteidrætten
De københavnske eliteidrætsklubber under tilknytning til Team Copenhagen. Enkelte specialforbund.Side 28
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Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Fonden Team Copenhagen
Vi har revideret årsrapporten for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar  31. december 
2008 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse 
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 
billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg 
og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er 
rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført 
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever 
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, 
at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæg
gelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der 
er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektivite
ten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 
regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en 
vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar  31. 
december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 6. marts 2009

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Preben J. Sørensen Ole Ørnstrup
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar  31. december 2008 for Fonden  

Team Copenhagen.

Årsrapporten er aflagt i overensstem¬melse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabs

praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og  

passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

København, den 6. marts 2009

Direktion Leif Chr. Mikkelsen, administrerende direktør

Bestyrelse Pia Allerslev Taner Yilmaz

 formand næstformand

 Michael Andersen Jens Kjær Christensen

 Christian Have Christian Gangsted-Rasmussen

 Fritz Schur Kristina Jensen

 Christian Birk

Påtegninger
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Skat

Fonden Team Copenhagen er ikke skattepligtig af årets resultat.

Udloddet til eliteidræt

Bestyrelsen foretager uddelinger. Uddelinger er en resultatdisponering, der medtages i årsrapporten  

i det år, hvor uddelinger er besluttet.

Balancen
Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity

metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 

regnskabsmæssige indre værdi. 

I resultatopgørelsen indregnes fondens andel af virksomhedernes resultat.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning  

af kapitalandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsværdi indregnes til kr. 0. Har fonden en retslig  

forpligtelse eller er faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat 

forpligtelse hertil.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag  

af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med de tilpasninger der følger af fondes særlige karakter.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller  

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtel

sens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium

Offentligt bevilgede tilskud indregnes på baggrund af kommunalt godkendte bevillinger og sponsor

indtægter og omsætning ved salg af ydelser indregnes på optjeningstidspunktet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til konsulentassistance, it udvikling og kontorhold 

mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens  

personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.
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Balance
Balance pr. 31.12.2008
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  2008 2007
  Note kr. kr.

Likvide beholdninger  348.221 333.063

Bundne aktiver  348.221 333.063

Kapitalandele i associeret virksomhed 5        2.908 12.587

Tilgodehavende moms mv.  132.669 39.955

Tilgodehavende sponsorindtægter  12.500 468.750

Forudbetalinger  19.496 0

Likvider beholdninger  2.900.000 3.444.518

Disponible aktiver  3.067.573 3.965.810

Aktiver  3.415.794 4.298.873

Bunden fondskapital         348.221 333.063

Henlagt til konkrete projekter  250.000 0

Disponibel fondskapital  2.041.739 1.424.300

Egenkapital 6 2.639.960 1.757.363

Bankgæld  93.715 0

Mellemregning med Københavns Kommune  0 1.928.231

Feriepengeforpligtelse  256.900 206.111

Skyldig uddeling  60.000 0

Forudbetalt sponsorat  29.000 0

Skyldige omkostninger  336.219 407.168

Gældsforpligtelser  775.834 2.541.510

Passiver  3.415.794 4.298.873

Resultatopgørelse
Resultatopgørelse for 2008
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  2008 2007
  Note kr. kr.

Sponsorindtægter mv.  1.294.909 1.642.100

Offentligt tilskud  5.981.521 5.412.000

Indtægter  7.276.430 7.054.100

Personaleomkostninger  2.402.403 2.234.042

Andre eksterne omkostninger 1 836.814 1.309.805

Arrangementer  132.391 89.013

Omkostninger  3.371.608 3.632.860

Resultat før finansielle poster  3.904.822 3.421.240

Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed  (9.679) 12.587

Finansielle indtægter 2 200.838 131.857

Resultat før skat  4.095.981 3.565.684

Skat af årets resultat 3 0 0

Årets resultat  4.095.981 3.565.684

Resultatdisponering

Udloddet til eliteidræt:

Direkte støtte 4 2.616.500 2.479.100

Klubuddannelse  596.884 541.003

   3.213.384 3.020.103

Disponeret til træningsfaciliteter i forbindelse med Spartas nye klubhus  250.000 0

Overført til næste år  632.597 545.581

   4.095.981 3.565.684
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4 Direkte støtte   2008

  kr.

Dansk Mountainbike Klub     75.000

Fægteklubben Trekanten 90.000

Gymnastikforeningen Gefion 120.000

KTK86 50.000

KØS sejlsport 30.000

Københavns Idrætsforening KIF 80.000

Amager Judo Skole og Mitani  100.000

MK 31 & Nørrebro Trampolinklub NT77 80.000

ABC Cykling 100.000

Roforeningen KVIK og Danske Studenters Roklub 150.000

Ajax København 120.000

Amager Volleyball Klub 120.000

Hafnia Floorball Club 100.000

Københavns Badminton Klub 275.000

Amager Ro og Kajak Klub 30.000

Nørrebro Taekwondo Klub 165.000

Sparta Atletik 200.000

Danske Studenters Roklub 100.000

Arbejdernes Tennis Klub 60.000

Hurtigløberforeningen 1972 20.000

Copenhagen Powerlifting 30.000

Sportsdanserforeningen KAF 100.000

Københavns Skiklub 80.000

Fodboldklubben B93 120.000

TRI4 121.500

Københavns Squash Klub 80.000

Københavns Bordtennisklub 20.000

 2.616.500

Noter til årsrapporten
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1 Andre eksterne omkostninger  2008 2007

 kr. kr.

Husleje      70.000       110.675

Uddannelse 449 27.486

Tryksager 308.719 410.954

Kontorartikler 29.978 29.677

Hardware 16.198 22.850

Itudvikling mv. 42.678 140.642

Konsulentassistance 30.146 98.675

Internetabonnement 26.578 12.496

Telefon 10.818 46.211

Aviser 13.287 21.985

Markedsføring 15.113 60.933

Advokat 0 9.800

Revision og regnskabsmæssig assistance 2008 55.000 120.000

Ekstraordinær regnskabsmæssig assistance 2008 ifm. udskillelse 

fra Københavns Kommune 25.000 0

Ekstraordinær regnskabsmæssig assistance vedrørende tidligere år 118.000 40.000

Personaleomkostninger 8.341 27.768

Konferencer 0 22.676

Kursusomkostninger, netto 34.721 250

Mødeomkostninger 10.372 40.903

Rejseomkostninger 28.893 28.803

Øvrige omkostninger 115.252 37.021

Eftergivelse af mellemregning, Københavns Kommune (122.729) 0

 836.814 1.309.805

2 Finansielle indtægter

Renter af bankindestående  200.838 131.857

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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Noter til årsrapporten
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5 Kapitalandel i associeret virksomhed   2008

  kr.

Kostpris 01.01.2008  31.155

Årets tilgang  0

Kostpris 31.12.2008  31.155

Nedskrivning 01.01.  (18.568)

Årets resultat  (9.679)

Nedskrivning 31.12.  (28.247)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.  2.908

    Team Copenhagens andel

Navn Hjemsted Ejerandel i % Egenkapital kr. Årets resultat kr. Egenkapital kr. Årets resultat kr.

CAG I/S København 33,3 8.724 (29.037) 2.908 (9.679)

Fonden hæfter solidarisk sammen med øvrige interessenter for I/S Copenhagen Athletics Games’ forpligtelser.

6 Egenkapital Bunden Henlagt til Disponibel I alt

  fondskapital konkrete fondskapital

  kr. projekter kr. kr.  kr.

Egenkapital 01.01.2008 333.063 0 1.424.300 1.757.363

Årets resultat 15.158 250.000 3.830.823 4.095.981

Udloddet til eliteidræt 0 0 (3.213.384) (3.213.384)

Egenkapital 31.12.2008 348.221 250.000 2.041.739 2.639.960
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Bilag 1  
Støtte fra Team Copenhagen (beløb i kr.)

 2004 2005 2006 2007 2008 I alt

Atletik 40.000 180.000 200.000 240.000 280.000 940.000

Badminton 45.000 170.000 85.000 100.000 100.000 500.000

Boksning 0 40.000 0 0 0 40.000

Bordtennis  80.000 125.000 150.000 175.000 530.000

Billard 26.000 104.500 0 0 0 130.500

Basketball 45.500 0 0 0 0 45.500

Brydning 0 0 50.000 0 0 50.000

Cykelsport 0 0 81.000 80.000 175.000 336.000

Fodbold 120.000 120.000 120.000 147.000 120.000 627.000

   (60.000) (60.000)

Floorball 15.000 70.000 70.000 110.000 100.000 365.000

Fægtning 83.000 0 80.000 90.000 90.000 343.000

Gymnastik 0 57.000 80.000 120.000 120.000 377.000

Hurtigløb på skøjter 0 0 40.000 40.000 20.000 100.000

Håndbold 70.000 150.000 150.000 150.000 120.000 640.000

Ishockey 0 55.000 0 0 0 55.000

Judo 40.000 45.000 0 80.000 100.000 265.000

Kajak 20.000 30.000 30.000 0 0 80.000

Karate 0 50.000 0 0 0 50.000

Kunstskøjteløb 40.000 20.000 0 0 0 60.000

Motorsport 20.000 80.000 60.000 0 0 160.000

Roning 0 85.000 146.000 205.600 280.000 716.600

Rulleskøjteløb 0 40.000 20.000 0 0 60.000

Sejlsport 10.000 0 30.700 30.000 30.000 100.700

Skisport 40.000 120.000 75.000 125.000 80.000 440.000

Skydning 81.000 0 102.000 82.000 20.000 285.000

Sportsdans 65.000 0 40.000 100.000 100.000 305.000

Squash 0 70.000 70.000 20.000 80.000 240.000

Styrkeløft 0 0 0 0 30.000 30.000

Svømning 0 49.800 0 0 0 49.800

Taekwondo 50.000 100.000 125.000 125.000 165.000 565.000

Tennis 0 0 50.000 60.000 60.000 170.000

Trampolin 0 0 0 55.000 80.000 135.000

Triatlon 117.700 97.500 150.000 196.800 171.500 733.200

Volleyball/beachvolley 69.500 150.000 209.300 140.000 120.000 688.800

Idrætsforskning 0 50.000 0 0 0 50.000

I alt 997.700 2.013.800 2.189.000 2.446.100 2.616.500 10.263.100

Bilag
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Bilag
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Bilag 2  
Københavnske medaljevindere for seniorer 2005 – 2008

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

 Guld Guld Guld Sølv Sølv Sølv Bronze Bronze Bronze I alt I alt I alt

I alt 156 142 157 80 94 102 59 71 83 295 307 342

Københavnske seniorhold i bedste række: 2005 – 2008

 2005 2006 2007 2008

I alt 21 27 29 31

Støtteformer

 2004 2005 2006 2007 2008

Individuel støtte 276.000 321.000 295.700 95.000 100.000

Hold og projektstøtte 751.700 1.703.800 1.893.300 2.351.100 2.516.500

I alt 997.700 2.013.800 2.189.000 2.446.100 2.616.500
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Fondsoplysninger
Fonden Team Copenhagen

 Nyropsgade 1, 3 

 1602 København V

 T: +45 3366 3982

 info@teamcopenhagen.dk

 www.teamcopenhagen.dk 

 CVRnr: 2766 4474

 Stiftet: 19. april 2004

 Hjemsted: København

 Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse Pia Allerslev, bestyrelsesformand

pr. 1. januar 2009 Taner Yilmaz, næstformand

 Fritz Schur, Fritz Schur Gruppen

 Michael Andersen, Team Danmark 

 Jens Kjær Christensen, Kultur og Fritidsudvalget

 Christian Have, Have PR og Kommunikation

 Christian GangstedRasmussen, Advokatfirmaet GangstedRasmussen

 Kristina Jensen, Amager Volleyball Klub

 Christian Birk, Sparta Atletik & Motion

 Bestyrelsen modtager ikke vederlag
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