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Forord

…en ven, som både forstår og respekterer os

Denne årsberetning er den 10. for Team Copen-

økonomi, der skal til for at være med i landets

hagen, og det er vel naturligt at vurdere, om de

øverste elite. Der er ingen tvivl om, at kampen om

oprindelige ideer og intentioner med etableringen

sponsormidler er enormt hård. Og det er også

af fonden er blevet indfriet. Vi samlede i 2004

givet, at arbejdet med at skabe betydelige

mange af tankerne i et billede, hvor vi sagde, at

sponsoraftaler ikke er bare er en opgave for flit-

vi for eliteidrætsudøvere og foreninger skulle gøre

tige og engagerede ledere, hvis ikke både de

København til ”Mulighedernes Metropol”.

professionelle kompetencer på området samt
leverancekvaliteten er i orden. På begge områder

Med kendskab til Team Copenhagens mandat og

er der for rigtig mange klubber stadig lang vej at

vision gjorde vi os mange tanker om, hvordan vi i

gå. – At problematikken dog ikke kun berører de

sekretariatet i samarbejde med de københavnske

store kollektive idrætsgrene, viser situationen, hvor

klubber skulle løse opgaven. Blandt andet resul-

Københavns Squash Klub har valgt at trække sit

terede det i, at vores holdninger og indsats skulle

hold fra landets bedste række. - For en idræts-

afspejle værdierne: passion – nytænkning –

gren som håndbold har en halvering i antallet af

ansvarlighed.

udøvere i København de seneste årtier både rod
i økonomiske udfordringer samt utilstrækkelig og

På et møde med eliteklubberne efter fire-fem års

utidssvarende udbydelse af spillet og aktiviteterne i

arbejde spurgte bestyrelsesformanden, Pia Allers

klubberne til børn og unge.

lev, hvordan Team Copenhagen blev opfattet af
klubberne. Svaret lød: ”I Team Copenhagen har

Hertil udfordringen med adgangen til og egnet

den københavnske eliteidræt for første gang fået

heden af faciliteter til både træning og konkurrence

en ven, som både forstår og respekterer os”.

på eliteniveau. Da Team Copenhagen blev etableret, vedtog en enig Borgerrepræsentation, at der

Med ambitionen om både at skabe udvikling og

skulle skabes bedre vilkår for udvikling af eliteidræt

nødvendige, radikale forandringer har arbejdet hele

i København. En række af de klubber, som gennem

vejen krævet en bevidst balance mellem på den

denne periode dygtigt har fået styrket ledelse og

ene side at yde økonomisk støtte og vejledning og

organisation, så elitearbejdet sker på et kompetent

samtidig stille store krav, som var forbundet med

grundlag, står stadig med facilitetsmæssige mang-

kendt konsekvens.

ler. Både på grund af, at der ikke er tilstrækkeligt
med idrætsanlæg, men også fordi, at de gældende

Med naturlige svingninger i resultaterne år for år

principper for fordeling af træningstid ikke afspejler

har der dog gennem de ti år været en klar forbed-

forståelse for eliteudøvernes særlige behov; og det

ring af både indsats og resultater, selv om konkur-

både hvad angår mængden af tid og fleksibilitet i

rencen nationalt sideløbende er skærpet betydeligt

adgangen. – Vi håber, at den nye Borgerrepræsen-

gennem en markant vækst af lokal fokusering på

tation vil kigge positivt på problematikken – også i

eliteidræt landet over.

lyset af den flotte befolkningsvækst, som København præsterer i disse år.

Udfordringer, som kræver hjælp

Samtidig skal det dog medgives, at i den udstræk-

I takt med at mange klubber blev smittet af Team

ning, det i det daglige er muligt, oplever vi og

Copenhagens ambitioner og fik troen på, at ”det

klubberne mange steder, at både anlægsledere og

var muligt” at forfølge drømme, steg omfanget af

ansatte i Kultur- og Fritidsforvaltningen med både
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udfordringer også. Mange idrætsgrene – og især

engagement og fleksibilitet søger at imødekomme
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de store kollektive – kæmper med at rejse den

opståede ønsker og behov.

Lovende buket af store præstationer

vandt sølv. I begyndelsen af november vandt Peter

Sidste år kunne vi i årsberetningen fortælle om

Jensen og makker bronze ved VM og endelig en

række flotte olympiske resultater; glædeligvis har

uge efter sikrede Martin sig en flot 5. plads ved

mængden af imponerende københavnske udøvere

UVM. – Et forrygende år for en klub, som kæmper

ikke været mindre i år. Med sin fascinerende mang-

for at få bedre træningsbetingelser for sine fantasti-

foldighed viser den københavnske eliteidræt en

ske springere.

spændende vifte af store resultater gennem hele
2013. To unge kæmpere indledte året flot; først
vandt fægteren Alexander Tsoronis bronze ved

Ansvarlighed og dannelse

World Cup og i april vandt 15-årige Sarah Malykke

I juni tog hele sekretariatet af sted i tre dage for

fra Nørrebro Taekwondo Klub sølv ved U21 EM.

at drøfte, om vort holdningsmæssige fundament,

I slutningen af maj blev bordtennisspilleren Ruben

vore værdier, som vi havde søgt at realisere siden

S. Jensen for 3. år i træk dansk mester i junior

starten i 2004, også var det rette for det næste tiår.

single, mens KBTK´s storfavorit Anders Lind tog

En intens proces ledte frem til, at vi tog hjem med

sig af mesterskabet i drengerækken. På 400 m

en justering af værdisættet, så vi nu arbejder ud fra:

tegnede to københavnere sig for flotte resulta-

motivation, udvikling og ansvarlighed. Med den tilta-

ter; først vandt Anne Sofie Kirkegaard, SPARTA,

gende intensitet, der karakteriserer vejen frem for en

bronze ved Ungdoms OL. En uge forinden havde

eliteudøver, fandt vi, at ansvarlighed stadig uløseligt

Nick Ekelund-Arenander, KIF slået den 33 år gamle

må være forbundet med vores inspiration og krav

danske rekord, og ved VM i Moskva løb han sig ind

til klubberne, da vi i overvejende grad er involveret i

på en flot 6. plads i semifinalen.

udviklingen af talenternes vilkår og dannelse.

Det andet halvår blev indledt med, at Simon Andreas-

For Team Copenhagen har fokus på det dannel-

sen fra Dansk Mountainbike Klub blev klubbens før-

sesmæssige vist sin nødvendighed på en række

ste europamester. I løbet af sommeren havde to klub-

satsningsområder. Med forskellige temaer om talent

kammerater også brilleret ved EM; Niels Rasmussen

har årets fire udgaver af CPH sport også tegnet en

og Louis Bendixen blev henholdsvis nr. 3 og 5.

række dannelsesmæssige perspektiver og dilemmaer, som vi forventer, at både trænere og atleter

Efteråret blev for alvor skudt i gang, da Jesper Han-

løbende forholder sig proaktivt til. For eleverne

sen fra Kbh. Flugtskytte Klub blev en flot verdensme-

på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi har

ster i skeet. Og traditionen tro vandt både SPARTAs

det været tydeliggjort, at deltagelse på akademiet

kvinder og mænd atletikkens danske holdmester-

uløseligt er forbundet med obligatorisk deltagelse

skab. Efter flotte præstationer på de yngre landshold

i både morgentræning og de forskellige kurser. Og

fik Anne Mette Hansen, AJAX København en meget

som noget nyt har der været en udvidet inddragelse

flot debut på A-landsholdet, som begrundede,

af lærere og forældre i forbindelse med kurserne.

at hun kunne slutte sæsonen af med at bidrage

Nyt har indførslen af basistræning også været; både

til bronzemedaljerne ved VM i Serbien. I samme

morgentrænerne på akademi og folkeskoler har væ-

periode sikrede triatleten Helle Fredriksen, TRI4 sig

ret inviteret til kursus på området, som vi fremadret-

sæsonens anden sejr i en ½ Ironman. Ved DM vandt

tet vil inddrage i større udstrækning. Lige nu kører et

Amager Judo Skole 4 ud af 7 vægtklasser. Endelig

pilotprojekt, hvor basistræning erstatter vinterpause

sluttede kickboxeren Nickolaj V. Christensen,

for fodboldspillere på akademiet.

Chin-Gu året af med en flot bronzemedalje ved VM.
I den store mængde af flotte resultater vil vi slutte

Højere krav fordrer initiativer

af med at fremhæve Københavns Trampolin Klub,

Som en udløber af sekretariatets bearbejdning af

som har gjort 2013 til et helt særligt år. Peter

rapporten ”Elitesportsmiljøet i Danmark 2012” tog

Jensen vandt med Christian Andersen bronze ved

Team Copenhagen en række nye initiativer i løbet af

World Cup i august. Ved NM i oktober (Peter Jen-

året. Blandt andet forsøgte vi os med to nye puljer,

sen, som havde vundet de seneste 11 år, stillede

som kunne imødekomme ekstraordinære ønsker. Til
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ikke op) hentede Daniel Vildstrup bronze, mens

atleter fra typisk specialforbund med sparsom øko-
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ungdomsspringeren Martin Wagner Christensen

nomi har vi kunnet hjælpe med midler til deltagelse i

internationale konkurrencer og særlige træningsfor-

Økonomi

beredelser. Og for at tilskynde ledere og trænere til

Igen i år har vi haft den glæde, at vore sponsorer

at gå nye veje for at tilegne sig relevante kompeten-

trofast bakker op om vort arbejde med at skabe

cer, har vi også haft mulighed for at støtte deltagelse

muligheder, så ambitiøse og flittige idrætsfolk får

i specielle kurser og lignende, hvilket i 2013 gav

de nødvendige hjælpende hænder til at gå hele

KBTK’s cheftræner Rasmus Jespersen mulighed for

vejen. Deloitte og A/S Storebælt er de store bi-

et studieophold i Kina i forbindelse med en interna-

dragsydere, men også de mindre donationer og de

tional turnering. Endnu har ikke så mange benyttet

mange uegennyttige venner, der hjælper os på rig-

sig af puljerne, men Team Copenhagens bestyrelse

tig mange måder, gør os i stand til at løfte nærmest

har tiltrådt, at vi fortsætter med dem begge nok et

alle de henvendelser, vi løbende får om hjælp.

år. Elitenetværket, som blev startet op i 2012, har i
år haft to interessante møder med fokus på hen-

Vi og udøverne kan ikke undvære nogen af jer.

holdsvis mental udvikling og talentudviklingsmiljøer.

TAK for jeres hjælp.

– Endelig har Team Copenhagen haft mere end én
finger med i spillet omkring udviklingen og opstarten
af DIF´s nye sportschef-uddannelse, hvor første hold

2014

startede i september med flot deltagelse fra 12 kø-

Bestyrelsen har øget loftet for støttemidler til 3,3

benhavnske klubber. Uddannelsen tegner lovende,

mio. kr., de nye puljer står og venter på spændende

og første hold afslutter uddannelsen til juni.

ansøgninger og på næsten alle områder har vi
hævet overliggeren. Opfølgningen på klubbernes

TALENT-DK

anvendelse af støttemidler vil blive skærpet i forhold
til, at der er tale om udviklingsaktiviteter – og ikke

I løbet af året har forskellige perspektiver omkring

ensidig driftsstøtte. Kvaliteten på alle kurser, vi udby-

talent været behandlet på fire inspirationsmøder,

der, vil vi arbejde på at løfte kvalitetsmæssigt, mens vi

et seminar og et spændende kursus vedrørende

naturligvis samtidig forventer konsekvent deltagelse

mental spænding. Det første inspirationsmøde

af klubber med eliteambitioner. CPH sport fastholder

handlede om udfordringerne ved at få de helt store

fokus på viden om optimale vækstbetingelser for de

og grænsebrydende talenter til at fungere i deres

københavnske talenter, og TALENT-DK vil komme

naturlige sammenhænge i klubber, skoler, virksom-

med hidtil usete kursustilbud til efteråret.

heder og på uddannelsessteder. Andet møde gav
nogle stærke illustrationer af organisationskulturens
altafgørende betydning for arbejdet med talent;
først fortalte Mads Davidsen om sit arbejde med
fodboldtalenter i Shanghai – og videre gav HRdirektøren fra Læger uden Grænser os indblik i
deres arbejde med identifikation og matchning af
talent med de mange forskellige opgaver, organisationen står med. Tredje møde var en ny udgave
af ”Jeg – et talent”, hvor professor Dorthe DahlJensen, Niels Bohr Instituttet – direktør Torben
Haurum, STATOIL – trampolinspringer og ph.d.
Peter Jensen, Kbh. Trampolinklub – forstander
Thomas Lund, Den Kgl. Balletskole hver gav nogle
interessante og gribende billeder af, hvad der
havde katalyseret hhv. begrænset fremdriften og
udvikling af deres respektive talent. Og årets sidste
møde handlede om ”3. generationscoaching – og
talentudvikling”. – Årets seminar, som havde fokus
på ”Ledelse af talent”, blev med 170 deltagere en
Side 5

meget intens dag med indtryk og udfordringer, som
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deltagerene givet har reflekteret meget over siden.

Leif Chr. Mikkelsen, marts 2014

UDVIKLING
HELHED
NYTÆNKNING
KØBENHAVN
VIDEN
MILJØ-UDVIKLI
INSPIRATION

Team Copenhagen
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.

Den selvejende fond grundlægges
Team Copenhagen blev grundlagt i april 2004

sig friere, end hvis fonden havde været en mere

som et led i Københavns Kommunes overordnede

integreret del af kommunen. Samtidig var der

strategi om at styrke København som idrætsby.

en forventning om, at det ville være lettere for
en selvejende organisation at få kommercielle

Københavns Kommunes øgede fokus på idræt

samarbejdspartnere. Hertil kommer, at man på

fra slutningen af 1990erne betød, at der var bred

daværende tidspunkt havde en lovgivning på

politisk opbakning til at etablere en eliteidræts

eliteidrætsområdet, som vanskeliggjorde kommu-

organisation. Dermed blev Team Copenhagen

nal støtte til eliteidræt.

grundlagt.
Det blev besluttet, at fonden skulle være selv
ejende, idet det ville sikre, at organisationen
kom ud i armslængde i forhold til Københavns
Kommune og dermed kunne etablere og udvikle

Forudsætning for resultater
Den kontinuerlige udvikling
af klubledelsen

7. – 9. klasse, hvor idrætstalenter får mulighed

En kompetent klubledelse er en absolut nødven-

folkeskolereform å
 bner op for yderligere samarbej-

dighed i udviklingen af de rette vilkår for eliteidræt-

der mellem foreninger og skole, og det er derfor

ten i København. Ledelsen skal være i stand til at

et område, der også optager Team Copenhagen

opsætte realistiske og ambitiøse mål – for derefter

Eliteidrætsakademi.

for at kombinere idræt og skolegang. Den nye

at forfølge og indfri dem. Den betydelige konkurrence klubberne imellem understreger vigtigheden

For færdiguddannede udøvere kan Team Copen

af, at klubberne udvikler stabile organisationer, og

hagen i en vis udstrækning hjælpe med at skabe

at de tiltrækker både dygtige ledere, trænere og

særligt fleksible jobmuligheder, der gør, at træning

udøvere.

og job kan passes tilfredsstillende for både udøver
og arbejdsgiver.

Siden sin grundlæggelse har Team Copenhagen
været meget fokuseret på vigtigheden af at videreer, at 42 klubber indtil videre har gennemført Team

Gode faciliteter, konkurrence- og
træningsbetingelser

Copenhagens klubuddannelse. Der kommer stadig

Stabile og fleksible rammer er helt afgørende

enkelte klubber til, og de får også tilbuddet om en

for opnåelse af store resultater, ligesom gode

klubuddannelse, ligesom alle de klubber, der har

træningsfaciliteter og -tider har betydning for en

været igennem uddannelsen, gennemfører opfølg-

optimal forberedelse og formåen. Derudover er et

ningskurser ca. hvert andet år. På den måde sikres

hensigtsmæssigt støtteapparat en betingelse for,

en kontinuerlig udvikling af klubberne.

at eliteudøverne kan koncentrere sig om at finde

uddanne de københavnske klubledere. Resultatet

balancen mellem træning, konkurrencer og efter-

Balance i hverdagen

følgende restitution. Det har de som udgangspunkt
via deres dagligdag i en af de mange københavn-

Team Copenhagen arbejder på at forbedre ba-

ske eliteklubber, Team Copenhagen i 2013 ydede

lancen mellem idræt, uddannelse/job og privatliv

3.150.000 kr. i økonomisk støtte til. Udover at

for både unge talenter og ældre udøvere. I 2009

støtte ovennævnte områder arbejder Team Copen-

var Team Copenhagen for eksempel den centrale

hagen også på at skabe opmærksomhed omkring

drivkraft i opstarten af Team Copenhagen Elite-

og opbakning bag udøverne gennem en lang

idrætsakademi, en uddannelsesordning for talenter,

række kommunikationsaktiviteter, Team Copen

der går på en ungdomsuddannelse. På akademiet

hagen Årskort og hjælp til udvikling af events.

kombinerer talenterne skolegang med træning, og
i løbet af deres ungdomsuddannelse modtager de
kurser, der skal hjælpe dem og give dem redskaber
til at skabe balance i en travl dagligdag.
I 2013 har Team Copenhagen medvirket til at
etablere et idrætstalentspor på en københavnsk
Side 8

folkeskole. Det er den anden københavnske
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folkeskole, der skaber et særligt idrætstilbud fra

ANSVARLIGHE
INTEGRITET
MOD
ÆRLIGHED
TYDELIGHED
AMBITION

UDVIKLI
ANSVAR
MOTIVAT
Omverdenen

Det er Team Copenhagens overordnede opgave

Erhvervslivet

at fungere som brobygger mellem eliteidrætten,

Team Copenhagen arbejder kontinuerligt på at

erhvervslivet og Københavns Kommune. De tre

skaffe økonomiske ressourcer til den københavn-

parter udgør fondens umiddelbare omverden, og

ske eliteidræt. I den forbindelse er opbakningen fra

det er derfor helt centralt, at Team Copenhagen

erhvervslivet central. Siden den økonomiske krise

skaber samarbejde og resultater imellem og igen-

begyndte i 2008, har netop denne del af fondens

nem parterne ved både at være katalysator og

arbejde været en endnu større udfordring end

drivkraft.

hidtil.

Eliteidrætten

Det er Team Copenhagens ønske at give erhvervslivet konkrete kvaliteter i de samarbejdsaftaler,

Team Copenhagen har dagligt kontakt med den

fonden i hård konkurrence søger at indgå. Udover

københavnske eliteidræt, blandt andet i forbindelse

økonomisk støtte arbejder Team Copenhagen også

med fondens støttekoncept, løbende rådgivning og

for at skabe samarbejde med forskellige funktion

PR- og kommunikationsaktiviteter.

er i virksomhederne, så udveksling af viden og
erfaringer vedrørende kommunikation, branding,

Igennem den økonomiske støtte, rådgivningen af

talentudvikling og andre HR-relaterede emner kan

trænere, udøvere, forældre og andre fra elitemiljøet

finde sted.

samt bl.a. nyhedsformidlingen på Team Copenhagens hjemmeside motiverer Team Copenhagen

TALENT-DK er i denne sammenhæng et særligt in-

klubberne til at gå efter stadig bedre resultater.

spirerende forum, hvorfra der knyttes interessante
bånd forskellige fagområder og interesser imellem.

Succes i eliteidræt kræver stærke kompetencer
i klubberne. Dem forsøger Team Copenhagen
fortløbende at udvikle gennem den obligatoriske

Københavns Kommune

klubuddannelse og andre uddannelsestilbud.

Team Copenhagen er nedsat som en selvejende

Senest er der sat særligt fokus på sportslig le-

fond under Københavns Kommune og fungerer

delse i en nyudviklet uddannelse, som en række

derfor i et tæt samarbejde med denne. Fonden har

københavnske klubledere følger som de første. En

den til enhver tid siddende Kultur- og Fritidsborg-

række andre kursustilbud i hhv. skadesforebyg-

mester som bestyrelsesformand. I 2013 ydede Kø-

gelse, sportsernæring og life skills er rettet mod

benhavns Kommune et støttebeløb på 7.590.216

udøverne.

kr. til Team Copenhagens arbejde.

Klubberne udtrykker desuden stor tilfredshed med

Udover Team Copenhagens tre ovennævnte, nær-

Team Copenhagens magasin CPH SPORT, idet

meste samarbejdspartnere, har fonden en række
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de her får omtale, som andre medier ellers kun

andre vigtige samarbejdspartnere, der alle kan
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sjældent giver dem.

bidrage til indsatsen med at nå missionen:

ING
RLIGHED
ATION
Danmarks Idræts-Forbund

Københavns borgere

Team Copenhagen har et meget konstruktivt og

Københavnerne spiller en afgørende rolle i det

nært samarbejde med den administrative ledelse af

københavnske eliteidrætslivs trivsel. Blandt andet

Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Sammen arbejder

fordi opbakningen til de forskellige idrætsarrange-

Team Copenhagen og DIF for at finde løsninger til

menter og idrætslige tilbud er med til at bestemme,

gavn for begge parter.

hvor meget omtale de mange arrangementer får.

Team Danmark

Derfor er det vigtigt, at Team Copenhagen får

fortalt nogle af de mange gode historier, elite-

Team Danmark er en vigtig samarbejdspartner for

idrætslivet byder på til de københavnske borgere.

Team Copenhagen. Sammen afholder de to parter

Det gør fonden i gratismagasinet CPH SPORT, og

bl.a. kurser i sportsernæring og idrætsskadefore-

også Team Copenhagens Årskort er skabt med

byggelse; kurser, der er henvendt til både trænere,

henblik på at øge opbakningen til og omtalen af de

udøvere og forældre.

københavnske idrætsbegivenheder.

Sammen med Team Danmark og de øvrige
elitekommuner pågår også løbende udveksling

Medierne

af viden og ideer vedrørende optimering af

Den københavnske eliteidrætsverden er en mang-

niveau på talentudvikling.

foldig størrelse med masser af idrætsgrene, der
normalt ikke får spalteplads eller sendetid i hverken

Elitekommuner

landsdækkende eller lokale medier. I arbejdet på
at skabe fokus på eliteidrætslivet i København

Københavns Kommune er en af Danmarks 21

arbejder Team Copenhagen derfor hele tiden aktivt

elitekommuner. En samarbejdsaftale mellem Team

opsøgende på at få nogle af de mange gode hi-

Danmark og kommunen udstikker således ram-

storier om den københavnske eliteidræt ud i både

merne for dele af kommunens aktiviteter på især

lokale og landsdækkende medier. Formidlingen

talentudviklingsområdet. Team Copenhagen har

af viden om de københavnske eliteklubber er af

ansvaret for Københavns Kommunes indsats på

stor betydning for klubbernes evne til at tiltrække

eliteidrætsområdet, og det er derfor Team Copen-

medlemmer, tilskuere og sponsorer. På den måde

hagen, der arbejder med at realisere samarbejds

spiller Team Copenhagen en central rolle som vær-

aftalens indhold.

diskaber for klubberne.

Team Copenhagen deltager i diverse netværks
arrangementer sammen med de øvrige elitekommuner og nyder her godt af den løbende videns
deling og erfaringsudveksling.

MOTIVATION
KRAV
MULIGHEDER
GLÆDE
PASSION

TILGÆNGELIGH
FORSTÅELSE

Fokusområder
Det er Team Copenhagens overordnede mål at skabe de ”rette vilkår”
for eliteidrætten i København.
For at nå målet har Team Copenhagen opdelt arbejdet i to overordnede områder, fonden skal koncentrere sin indsats omkring:

Fokusområder
1.

Udvikling af eliteidrætten i København

1.1.

Økonomisk støtte og konsulentydelser til eliteklubberne

1.2.

Kompetenceudvikling

1.3.

Optimering af de aktives rammer

2.

Styrkelse af Team Copenhagen

2.1.

Økonomi

2.2.

Kommerciel udvikling

2.3.

Kommunikation

2.4.

Netværk

1. U
 dvikling af eliteidrætten
i København

1.1. Ø
 konomisk støtte og konsulent
ydelser til eliteklubberne

Team Copenhagen har som sin primære målsæt-

Siden Team Copenhagen blev etableret i 2004,

ning at arbejde på at forbedre og videreudvikle

har fonden tre gange årligt kanaliseret støttekroner

vilkårene for den københavnske eliteidræt. En

ud i de københavnske eliteklubber. I 2013 uddelte

forbedring af vilkårene skal være med til at sikre

Team Copenhagen således sammenlagt 3.150.000

en bæredygtig eliteudvikling i de københavnske

kr. til i alt 26 projekter.

eliteklubber med dertilhørende gode sportslige
resultater.

Læs om støttemodtagerne og se ansøgningsfrister
på teamcopenhagen.dk.

For at komme i betragtning til økonomisk støtte

1.2. Kompetenceudvikling

skal de københavnske eliteklubber leve op til

Eliteidrætsnetværk

de krav, Team Copenhagen stiller – både til de

Team Copenhagen etablerede i 2012 et eliteidræts-

sportslige resultater og til klubledelsen. Team

netværk med det formål at inspirere og styrke sam-

Copenhagen ønsker at sikre sig, at fundamentet i

arbejdet mellem de københavnske eliteklubber.

klubberne er bæredygtigt til en langvarig elitesatsning, derfor skal klubbernes organisation, ledelse

Netværksarrangementerne tager udgangspunkt i

og elitetrænere være på et tilfredsstillende niveau.

relevante emner, der bliver behandlet af oplægshol-

Og så er det nødvendigt, at der er tilstrækkelig

dere, og der er til arrangementerne tid til fordybelse

adgang til de rette trænings- og konkurrencefacili-

og samarbejde. Arrangementernes målgruppe er

teter. Opfyldes disse krav, kan klubberne komme i

forskellig fra gang til gang; fra klubbernes formand/

betragtning til støtte.

næstformand til sportschefer og elitetrænere.

I arbejdet for den københavnske eliteidræt fokuse-

I 2013 har der været afholdt to arrangementer i

rer Team Copenhagen særligt på talentudvikling.

netværket. Det ene omhandlede sportspsykologi

Cirka 80 % af den udbetalte støtte går til talent

med fokus på at gøre udøveres mentale udvikling

udviklingsprojekter, og det glæder Team Copen-

til en integreret del af den daglige træning. Sports

hagen at se det store arbejde, der udføres med

psykologisk konsulent, Christian Engell holdt et op-

de mange talenter ude i klubberne. Et arbejde, der

læg, som i 2014 bliver fulgt op af et udviklingsforløb

kan aflæses i klubbernes resultater.

i flere af Team Copenhagens samarbejdsklubber.

Via forskellige formidlingskanaler (bl.a. magasinet

Det andet møde i netværket satte fokus på talentud-

CPH SPORT og www.teamcopenhagen.dk) sætter

viklingsmiljøer. Med udgangspunkt i sportspsykolo-

Team Copenhagen yderligere fokus på talentudvik-

gisk konsulent hos Team Danmark, Kristoffer Henrik-

lingen ved blandt andet at bringe interviews med

sens oplæg om den seneste forskning på området.

de københavnske talenter og hele tiden følge deres
resultater.

Klubuddannelse
Skal de københavnske eliteklubber opnå varig suc-

Derudover blev der i 2012 etableret en pulje,

ces, er det helt nødvendigt, at de rette kompetencer

hvorfra klubberne kan ansøge, hvis de har elite-

er til stede, både i bestyrelseslokalerne, i den dag-

trænere og/eller sportschefer med behov for særlig

lige drift og på træningsbanerne. Team Copenha-

kompetenceudvikling. I 2013 har Københavns

gen ønsker at medvirke til at sikre og udvikle disse

Bordtennisklub modtaget støtte til at sende deres

kompetencer. Især har fokus igennem de seneste år

cheftræner på studietur i forbindelse med en inter-

været rettet imod et så stærkt fundament i klub-

national turnering.

berne, som overhovedet muligt. Her spiller Team
Copenhagens klubuddannelse en væsentlig rolle.

I 2013 blev der forsøgsvis etableret en pulje til
talenternes deltagelse i internationale konkurrencer,

Klubuddannelsens formål er at kompetenceudvikle

som klubberne kan ansøge om støtte til. I 2013 er

klubbernes bestyrelser. 42 klubber har siden 2005

der i den forbindelse udbetalt støtte til Københavns

gennemført klubuddannelsen, som har sikret dem

Trampolin Klub, Dansk Mountainbikeklub, Copen-

et solidt fundament på det ledelsesmæssige og

hagen Beachvolley og København BMX Klub.

organisatoriske område. Efter endt uddannelse
har klubberne, på baggrund af en grundig analyse

Udover tildeling af økonomisk støtte består Team

af klubbens organisation og ledelse, udarbejdet

Copenhagens hjælp til klubberne i høj grad af en

en flerårig udviklingsplan, der skaber grundlag for

lang række konsulentydelser. Det drejer sig om

samarbejdet med Team Copenhagen. Ligesom de

områder som organisationsudvikling, lederspar-

har udviklet politikker og strategier inden for en

ring, kommunikation, eksponering, mediation samt

lang række relevante områder. Selv om næsten alle
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medvirken til at skabe en god indgang til Køben-

klubber har gennemført uddannelsen, kommer der
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havns Kommune.

stadig enkelte til.

I 2013 deltog 23 bestyrelsesmedlemmer således i

og seks fodboldelever og 13 atletikelever valgte så-

kurset for nye bestyrelsesmedlemmer.

ledes en hverdag med skolegang på Østre Borgerdyd eller Niels Brock og morgentræning hos enten

Team Copenhagen gennemførte i 2013 desuden 5

Sparta eller B.93 Fodbold.

opfølgningsforløb med klubber, der allerede har gennemført uddannelsen. Opfølgningsforløbet tilbydes

I 2010 fusionerede Østre Borgerdyd og Metropolitan-

for at støtte klubberne i deres fortsatte arbejde.

skolen og blev til Gefion Gymnasium. Samarbejdet
med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi fortsatte,

Klubuddannelsen afvikles i samarbejde med Sport-

og der blev også indgået en samarbejdsaftale med

House.

Københavns Tekniske Skole, som indgår i akademiet
på samme vilkår som Gefion og Niels Brock.

Uddannelse i sportslig ledelse
Akkurat som kvalificeret bestyrelsesarbejde og effek-

Siden er håndbold (samarbejde med Ajax Køben-

tiv træning kræver også sportslig ledelse specifikke

havn), kunstskøjteløb (samarbejde med Skøjteklub

kompetencer. Den strategiske sportslige ledelse kan

København), bordtennis (samarbejde med Køben-

blive klemt i klubbernes dagligdag, hvor bestyrelsen

havns Bordtennisklub), mountainbike (samarbejde

har fokus på driften og trænerne har fokus på at ska-

med Dansk Mountainbike Klub), landevejscykling

be resultater her og nu. Derfor tog Team Copenha-

(samarbejde med ABC Cykling) og fægtning (sam-

gen i i 2013 initiativ til og medvirkede til at udvikle en

arbejde med Fægteklubben Trekanten) kommet til.

uddannelse i sportslig ledelse, som DIF nu udbyder.
Det er vigtigt for Team Copenhagen, at så mange
Det første hold kursister, heriblandt 12 københavnske

ungdomsuddannelser som muligt er repræsenteret

klubledere, påbegyndte uddannelsen i efteråret 2013.

i akademiet, så det er muligt for alle idrætstalenter at tage den ønskede ungdomsuddannelse og

Øvrige kurser

bibeholde et højt træningsniveau.

Udover klubuddannelsen afvikler Team Copenhagen også en række kurser for aktive, trænere og

I løbet af 2013 har Team Copenhagen Eliteidræts

forældre. I 2013 blev der afholdt et kursus i basal

akademi afholdt ernæringskurser, life skills kurser og

sportsernæring og et i skadesforebyggelse. Kur-

idrætsskadekurser for akademieleverne og deres for-

serne afvikles i samarbejde med Team Danmarks

ældre. At være eliteudøver kræver ikke kun meget fra

eksperter på de respektive områder.

udøveren selv, men også fra omgivelserne, som skal
tilpasse sig. Derfor har der i 2013 været særlig fokus

1.3. Optimering af de aktives rammer

på life skills kurserne. I år var det ikke kun elever og
forældre, der deltog, men kurset blev udvidet til en

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

kursusrække over tre aftener, hvor forældre, lærere

Det er Team Copenhagen Eliteidrætsakademis over-

og morgentrænere sammen deltog og diskuterede

ordnede målsætning at skabe balance mellem idræt,

dilemmaer, udfordringer og løsningsmuligheder.

uddannelse og det sociale liv for unge eliteidrætsudøvere. Det sker ved at skabe rammerne for, at

I 2012 arrangerede Team Copenhagen Eliteidræts-

de unge eliteidrætstalenter kan tage en ungsdoms

akademi for første gang en Karriere Café, hvor ele-

uddannelse samtidig med, at de opretholder en høj

verne kunne høre om mulighederne for at tage en

træningsmængde med et kvalitativt højt niveau. Ram-

videregående uddannelse og fleksibiliteten i forhold

merne sættes gennem samarbejdsaftaler med kø-

til de idrætstilbud der findes. Akademiet har i 2013

benhavnske uddannelsesinstitutioner og københavn-

fortsat arbejdet med at informere eleverne om de

ske idrætsklubber, der indgår i Team Copenhagens

eksisterende muligheder.

Eliteidrætsnetværk. Akademiet sikrer herigennem
eliteidrætstalenter en sammenhængende tilværelse,

2013 har budt på flere tiltag – denne gang på træ-

hvor idræt og uddannelse går hånd i hånd.

ningssiden. Tidligere år har fodboldspillerne holdt vinterpause med morgentræning, men i december blev
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De første akademielever startede i august 2009.

fodboldspillerne inviteret indenfor til basistræning,
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De kunne vælge enten fodbold- eller atletiklinjen,

med forventning om at øge deres grundlæggende

Danmarksmesterfesten 2013
Den 19. marts 2013 var Københavns Kommune atter vært for Danmarksmesterfesten
på Københavns Rådhus. Den årlige fest er en hyldest til de københavnske udøvere, der
har vundet senior DM i det forgangne år.
Ved festen i 2013 blev de danske mestre blandt andet underholdt af et opvisningskamp-show med Dansk Volleyball Forbund og en række ungdomslandsholdsspillere.
Underholdningen omfattede også et interview med Fie Udby fra Roforeningen KVIK, og
en fægtedyst med to dygtige fleuretfægtere fra Fægteklubben Trekanten samt interview
med talenttræner fra klubben, Malte Trier Mørch.
Team Copenhagens Talentpris 2012 blev overrakt til fægteren Kolja Dahlin af uddannelseskonsulent Lise Warren Pedersen og tidligere OL-sølvinder i toerkajak Kim Vraa. Ud
over hæderen vandt Kolja et rejselegat på 10.000 kr. til et træningsophold i udlandet.
Det er Team Copenhagen, der hvert år op til Danmarksmesterfesten indsamler alle
medaljedata fra de københavnske klubber. Arbejdet med planlægningen og afviklingen
sker i tæt samarbejde mellem Team Copenhagen og Københavns Kommune.
En række af de udøvere, der deltager ved festen, har desuden fået eller får økonomisk
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støtte af Team Copenhagen.

fysiske færdigheder som bevægelighed, koordination,

Folkeskoler

hurtighed og core styrke. I akademiet ser vi frem til at

I 2012 var Team Copenhagen med i udviklings

evaluere på projektet, og således vurdere, om denne

processen og implementeringen af et idrætstalent-

type tilbud skal videreudvikles i regi af Team Copen-

spor på Nørre Fælled Skole (tidl. Klostervængets

hagen Eliteidrætsakademi.

Heldagsskole).

I forbindelse med morgentræningen i håndbold har

Det lykkedes skolen i august 2013 at starte op med

akademiet indgået et samarbejde med Københavns

to idrætstalentklasser – én på 7. klassetrin og én på

Idrætsefterskole (KIES), som giver mulighed for at

8. klassetrin. Skolen har første år koncentreret sig om

dele træningsfacilitet og trænerkapacitet. Morgen

atletik, fodbold og basistræning for de mindre idræts-

træningerne fungerer på et niveau, hvor også

grene – flere idrætsgrene, som ligeledes er repræsen-

håndboldforbundet har vist interesse, således at

teret på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi.

håndboldspillere med Team Danmark godkendelse
nu ligeledes vælger at deltage i Team Copenhagen

Nørre Fælled Skole er officiel partnerskole med

Eliteidrætsakademis morgentræninger.

kommunens anden idrætsskole – Bellahøj Skole,
som har haft idrætsklasser siden 2007. Team

Erfaringerne med Team Copenhagen Eliteidræts

Copenhagen fortsætter samarbejdet med de to

akademi er, at både udøverne, trænerne og skoler-

folkeskoler, i forventning om at medvirke til at skabe

ne er glade for mulighederne, samarbejdet bibringer.

mulighed for en naturlig overgang for københavnske

Samarbejdet med Team Copenhagen har styrket de

idrætstalenter fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

deltagende skoler og deres profil, og akademiet har
i 2013 yderligere modtaget henvendelser fra skoler,

Talentudviklingsmiljøer

der har vist interesse som nye samarbejdspartnere.

Et væsentligt element i Team Copenhagens arbejde med den københavnske eliteidræt er at skabe

Både de involverede skoler og klubber er meget po-

træningsmiljøer i verdensklasse. Konkret drejer det

sitive overfor Team Copenhagen Eliteidrætsakademi.

sig om, at der i de københavnske klubber opbygges træningsforhold, som tager hånd om de stør-

Overbevisningen er, at eliteidrætten giver de unge

ste talenter, så de på sigt kan gøre sig gældende i

nogle særlige kompetencer, som i fremtiden vil

den danske og internationale seniorelite.

være efterspurgte.
Stadig flere klubber har i løbet af de seneste år ud-
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Læs mere om Team Copenhagen Eliteidræts
akademi på tcph-akademi.dk

viklet disse talentudviklingsmiljøer. I nogle tilfælde

er det rene klubmiljøer, hvor en enkelt klub har

De kommercielle indtægter omfatter blandt andet

etableret kvalitetsfyldte rammer for udviklingen af

annonceindtægter i Team Copenhagens magasin

deres talenter, mens andre er regionale trænings

CPH SPORT. Annoncemarkedet er presset, men vi

miljøer, hvor flere klubber og specialforbund

har nogle trofaste annoncører og arbejder kontinu-

samarbejder om at drive kraftcentre. Flere af disse

erligt på at oprette nye samarbejder.

miljøer er også involveret i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, så talentudviklingen kan ske på en

Mængden af partnere i TALENT-DK har i 2013

samfundsmæssig forsvarlig måde, hvor eliteidræt

været konstant.

og uddannelse går hånd i hånd.
Team Copenhagen støtter en række af disse

2.3. Kommunikation

miljøer indenfor eksempelvis atletik, fodbold,

Websites

håndbold, bordtennis, sportsdans, judo, roning,
fægtning og taekwondo. Det er opløftende at se,

Teamcopenhagen.dk

hvordan miljøerne er i konstant udvikling, og Team

Teamcopenhagen.dk er en brugervenlig og dyna-

Copenhagen vil i årene fremover bestræbe sig på

misk hjemmeside, der primært formidler:

at yde økonomisk og konsulentmæssig opbakning
til disse talentudviklingsmiljøer. For kun herigennem
kan fremtidens københavnske eliteidræt sikres, så
vi også i de kommende år vil opleve eliteidræt på
allerhøjeste niveau.

	Daglige nyheder fra den københavnske eliteidrætsverden.
	Løbende information om afholdelse af kurser,
tilmeldingsfrister, kontakter m.m.
	Information om sportsarrangementer i København.
	iPaper-versionen af CPH SPORT.
	Generel information om Team Copenhagen,

2. Styrkelse af Team Copenhagen
2.1. Økonomi

støttekonceptet m.m.
De københavnske klubber bidrager til nyheds
formidlingen på teamcopenhagen.dk ved at

I 2013 blev der afholdt en række kundearrange-

fremsende resultater fra stævner m.m. Deri har

menter for Team Copenhagens kommercielle part-

klubberne en god eksponeringsmulighed.

nere. Blandt andet var Dansk Mountainbike Klub
medarrangør af et mountainbikeløb i Hareskoven

Team Copenhagen har aktivt opsøgt de køben-

og Københavns Flugtskytte Klub stillede op med

havnske eliteklubber og har fået en del af dem til at

deres nykårede verdensmester, Jesper Hansen,

lægge et link til iPaper-versionen af CPH sport på

til et arrangement med skeet- og lerdueskydning.

deres hjemmeside. Dette har været med til at give

Team Copenhagen vil fortsat forsøge at udvikle

en øget tilgang af besøgende.

aktiviteter, der i endnu højere grad er til glæde for
samarbejdspartnernes kunder og medarbejdere.

I 2013 var det gennemsnitlige antal besøgende på
teamcopenhagen 4.110/md. En stigning sammen-

2.2. Kommerciel udvikling

holdt med 3.765/md. i 2012

Mens vi venter på et tydeligere økonomisk opsving,

TALENT-DK.dk

vil det være en flothed at tale om decideret kom-

Hjemmesiden TALENT-DK.dk tjener et andet formål

merciel udvikling. Til gengæld er de kommercielle

end Team Copenhagens hjemmeside, idet den ikke

samarbejdsrelationer fastholdt. I samarbejde med

leverer daglige nyheder, men i højere grad har som mål

Team Copenhagens kommercielle partnere har vi

at være et middel til inspiration, debat og information.

i 2013, i bestræbelserne på at pleje vores fælles
interesse, løbende stræbt efter at udvikle tilbud,

Også i 2013 har hjemmesiden været brugt til at

som også kan have interesse for vore samarbejds-

informere om de forskellige arrangementer, der er

partneres kunder. Vi forsøger hele tiden at være

blevet afholdt i TALENT-DK-regi. Derudover har
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vågne for, om nye muligheder skulle vise sig, så vi

der på hjemmesiden været links til interessante
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kan optimere de kommercielle indtægter.

artikler, bøger og interviews, som kunne tænkes at
inspirere TALENT-DK.dk’s besøgende.

Team Copenhagen i medierne i 2013
	Team Copenhagen er nævnt i sammenlagt 30 artikler i trykte medier fordelt over landsdækkende,
regionale og lokale dagblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade, ugeblade og magasiner.
	Det potentielle antal læsere i 2013 var 3.144.502
Team Copenhagen blev desuden nævnt i en række digitale medier. Det er imidlertid ikke muligt at
lave en total overvågning af disse.

CPH SPORT
Antallet af tilmeldte på TALENT-DK’s nyhedsbrev

CPH SPORT er udkommet fire gange årligt siden

steg i 2013 til over 240. Der sendes blandt andet

2006. Det udkommer i 20.000 eksemplarer og bliver

nyhedsbreve ud som optakt til og opfølgning på

blandt andet distribueret på samtlige københavn-

TALENT-DK’s aktiviteter.

ske idrætsanlæg, Københavns idrætsskoler, til de
københavnske klubber, en række SPORTMASTER-

Antallet af besøgende på TALENT-DK.dk var i 2013

butikker, ungdomsuddannelser og på mere end 20

steget til 1222/md. Det er en markant stigning

københavnske cafeer og hoteller.

sammenholdt med 2011, hvor tallet var på 726/
md. og 2012, hvor siden i gennemsnit havde 751

CPH SPORTs formål er at skabe debat og fortælle

besøgende om måneden.

alle de gode eliteidrætshistorier fra København,
som ellers ikke bliver fortalt i medierne. Dette

tcph-akademi.dk

gøres med stor opbakning fra de københavnske

Team Copenhagen Eliteidrætsakademis hjemme-

eliteklubber, ikke mindst fordi CPH SPORT sætter

side tcph-akademi.dk er en nødvendig del af den

ansigt på hovedstadens mange dygtige udøvere

formidling, Team Copenhagen foretager til kom-

og ledere.

mende elever og forældre, der ønsker information
om mulighederne for at kombinere en ungdoms

Som noget nyt har magasinet i 2013 haft talent

uddannelse med en høj træningsmængde. Hjem

som et gennemgående tema i alle fire udgaver,

mesiden benyttes ligeledes til at kommunikere

som hver især har belyst et perspektiv på talent:

elevernes resultater.

	Det uforløste talent
	Identifikation af talent

Hjemmesiden tilpasses løbende efter eventuelle

	Det er miljøet, der skaber talentet

opståede behov.

	Talentets ansvar for egen udvikling

Det gennemsnitlige antal besøgende på tcph-

2013 versionerne af CPH SPORT i Ipaper-udgave,

akademi.dk var i 2013 575/md. – en stigning

som man finder via teamcopenhagen.dk og på

sammenlignet med 2012, hvor det månedlige antal

flere af eliteklubbernes hjemmeside, blev i 2013

besøgende var 549.

åbnet 3455 gange. Den elektroniske version af
de fire CPH SPORT udgivelser ligger desuden på

Udover hjemmesiden har Team Copenhagens Elite-

online-magasinsitet – issuu.com

idrætsakademi også en facebook-side, facebook.
com/TeamCopenhagenakademi, med 108 ”synes

Mediearbejde
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godt om”. Her flyder der en yderst aktiv dialog med

Team Copenhagen arbejder kontinuerligt på at ska-

Årsberetning 13

akademiets elever.

be medieomtale af den københavnske eliteidræt i

lokale og landsdækkende medier. Medieomtalen
spænder fra omtale af kommende arrangementer/
kampe til udbredelse af de mange flotte resultater,
som klubberne opnår. PR-arbejdet omfatter en
løbende dialog til journalisterne på de forskellige
online og offline medier.
Årskort
Team Copenhagen Årskort har eksisteret siden
2005, hvor det blev udviklet, fordi Team Copen
hagen ønskede at give sportsinteresserede københavnere en god mulighed for at se en masse eliteidræt. I samarbejde med de københavnske klubber
tilbyder Team Copenhagen sine Årskortholdere
adgang til en lang række spændende idrætsarrangementer, blandt andet de internationale stævner
Copenhagen Athletic Games (CAG) på Østerbro
Stadion og Copenhagen Open i dans.
Årskortet koster 100 kr. og kan købes ved henvendelse til Team Copenhagens sekretariat.

2.4. Netværk
TALENT-DK
Vidensnetværket TALENT-DK’s partnere er repræ
sentanter for de fire performancekulturer: eliteidræt,
forskning/uddannelse, kunst og erhvervsliv. Målet
med netværket er, at partnerne gennem forskellige aktiviteter vil udfordre og udvikle hinanden til
gavn for både talenter, talentudviklere og respektive
organisationer. Team Copenhagen fungerer som
sekretariat og drivkraft for TALENT-DK. Arrangementerne i TALENT-DK afholdes i form af fire årlige
inspirationsmøder, som byder på oplæg og diskussion partnerne imellem. Derudover afholdes der
hvert år et heldagsseminar i november.
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Sportslige resultater 2013
Danmarksmestre
De københavnske klubber vender ofte hjem fra både senior- og ungdoms DM-stævner med
prædikatet: ’Mest vindende klub’. I 2013 gjaldt det for i alt fem københavnske klubber:

Amager Judo Skole
Senior DM: 4 af 7 mulige guldmedaljer
U21 DM: 16 individuelle medaljer, heraf 6 af guld

Fægteklubben Trekanten
Ungdoms DM: 22 individuelle medaljer, heraf 6 af guld

Københavns Trampolinklub
U12/U14 DM: 16 af 36 mulige medaljer

Sparta
Senior DM: 61 individuelle medaljer, heraf 20 af guld.
Vandt hold-DM både for kvinder (for 16. år i træk)
og for mænd (for 28. år i træk).
Ungdoms DM: 170 individuelle medaljer,
heraf 88 af guld.

Ungdomsmedaljer
Da en overvejende del af Team Copen

Ungdoms DM
180

hagens støttetildelinger går til talent

140

projekter, er det glædeligt og værd at

100

nævne følgende resultater:
Hovedstadens Svømmeklub
Vandt 14 medaljer ved DM for juniorog årgangssvømmere
Nørrebro Taekwondo Klub
Vandt 23 medaljer ved ungdoms DM

60
20
2009

2010

2011

2012

2013

Hos de københavnske juniorer fortsætter den flotte
udvikling. Antallet af danske ungdomsmesterskaber
inden for de idrætsgrene, Team Copenhagen støtter,
er steget fra 68 i 2009 til 166 i 2013.

Nordiske mesterskaber
Amager Judo Skole

Sparta

3 guld- og 2 bronzemedaljer

1 guld- og 1 bronzemedalje (U20)

(fordelt på U18 og U21)
Fægteklubben Trekanten
Judoklubben Mitani

6 guld-, 9 sølv- og 8 bronzemedaljer

1 guldmedalje (U18)

(Fordelt over flere kategorier)

Københavns Trampolin Klub
1 sølv- og 1 bronzemedalje
(Henholdsvis senior- og juniorrække)

Det er også værd at fremhæve nogle af de in-

Men netop håndbolden er presset i Køben-

ternationale resultater, københavnske idræts-

havn, hvor antallet af spillere er halveret gen-

udøvere leverede i løbet af 2013.

nem de seneste seks år, og i det hele taget
har de store, traditionelle holdidrætsgrene

Anne Sofie Kirkegaard (Sparta) vandt bronze

det svært. Det er således værd at bemærke,

på 400 meter ved Ungdoms OL. På samme

at de 33 københavnske seniorhold i landets

distance blev det ikke til medalje til Nick

bedste rækker for langt de flestes vedkom-

Ekelund-Arenander (KIF) ved VM, men en 6.

mende repræsenterer ganske små idræts-

plads i semifinalen fortjener bestemt anerken-

grene.

delse i den hårde konkurrence – det samme
gør den nye danske rekord på distancen, som

Til gengæld er den københavnske eliteidræt

han satte kort forinden.

karakteriseret ved mangfoldighed, og antallet af idrætsgrene der vinder DM-medaljer er

Simon Andreassen (DMK) vandt EM for U17

steget fra 18 i 2012 til 20 i 2013.

i mountainbike, og Jesper Hansen (Københavns Flugtskytte Klub) vandt på imponeren-

For alle idrætsgrene gælder, at hvis resultater

de vis VM i skeetskydning.

og udviklingen skal fastholdes og forbedres,
er det nødvendigt at sikre, at klubbernes

Peter Jensen (Københavns Trampolinklub)

indsats fortsat er funderet i stærke og me-

vandt – med makker – bronze ved VM for par

ningsfulde værdier, der angiver en klar retning,

i synkron, og endelig var unge Anne Mette

som alle medlemmer bakker op om. Det er

Hansen (Ajax) en væsentlig del af det kvinde-

nødvendigt for at skabe fremtidens vindere.

lige danske håndboldlandshold, der sluttede
året af med at vinde bronze ved EM.

Målsætninger for 2014
Handling

Målsætning

Styrkelse af eliteklubber
Uddannelse af ledere, sportschefer og elitetrænere
	
Klub/bestyrelsesuddannelse
		
		
	
Suppleringsuddannelse for nye
bestyrelsesmedlemmer

1 kursus – ca. 25 deltagere

	
Sportschefuddannelse (DIF)

1 nyt kursushold – 5-10 deltagere

	
Sponsorsalg

Træning af bestyrelser

	
Eliteidrætsnetværk

4 møder

	
Kurser og seminar i TALENT-DK
		

Seminar: min. 20 deltagende ledere/trænere
3-5 Inspirationsmøder: min. 15 ledere/trænere/møde

	
Støttetildelinger
		
		
		

3 støtterunder – samlet uddeling: 3,3 mio. kr
Fortsættelse sportschef/træner-pulje (150.000 kr.)
Fortsættelse af rejsepulje til atleters ekstraordinære deltagelse
i internationale konkurrencer (100.000 kr.)

Styrkelse af elite- og talentmiljøer
		

Forbedre udøvernes evne til at tage ansvar for egen udvikling
Elite- og talentkulturanalyse – udvikles og implementeres – 1. halvår

Optimering af de aktives rammer
Udbygning og konsolidering af
Team Copenhagen eliteidrætsakademi
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Individuelle forløb for 2-3 nye klubber
Opfølgningsforløb efter 3 år (inkl. Mønsterklubanalyse)
– ca. 5 klubber

Fokus på rekruttering af elever til de individuelle idrætsgrene
– estimat: 8 nye elever
1-2 årlige kurser for morgentrænere
Inddragelse af 10. klasse som en del af akademiet

Uddannelse af de aktive
Kurser
		

Sportsernæring (evt. 2), skadesforebyggelse og sportspsykologi
Projekt: Sports Basics

	
I Eliteidrætsakademi-regi
		
		
		
		
		
		

Videreudvikling af Team Danmarks basalkurser:
- Orienteringsmøde for optagne elever og forældre
- Life Skills kurser for elever
- Life Skills kurser for ressourcepersoner (forældre, lærere og trænere)
- Sportsernæring for elever og forældre
- Idrætsskader for elever
Udvikling af ”Karriere Inspiration”

Handling

Målsætning

Styrkelse af Team Copenhagen
Strategisk platform
Udarbejdelse af ny 10 års perspektivplan

Præsenteres på bestyrelsesmøde i juni 2014

Økonomi
Kommercielle indtægter
		
		
		

Sponsoraftaler: 375.000 kr.
TALENT-DK partnerafgifter: 250.000 kr.
Events i TALENT-DK: 50.000 kr.
Annoncer CPH SPORT: 280.000 kr.

Fundraising

Samlet tilvækst for Team Copenhagen og TALENT-DK: 100.000 kr.

Kommunikation
Branding / image
		

Resultat af imageanalyse nov. 2013 vurderes og nødvendige
tiltag implementeres løbende

Administrativ kommunikation med klubberne

Etablering af IT-system til støtteansøgninger og evalueringer

Websites
	
Team Copenhagen
	
TALENT-DK
	
Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Stabilisering af besøgstal til 4.200/md. (vækst: 10,3%)
Stabilisere/øge besøgstal til 1.250/md. (vækst fra 2012: 63,8%)
Øge besøgstallet til 575/md. (vækst fra 2012:3,9%)

CPH sport

Fortsat udvikling af magasinets temafokusering

Mediebearbejdning

Placeret stof til en værdi af kr. 750.000

Netværk
Samarbejde med Team Danmark og elitekommuner
		

Deltagelse i nationale og regionale netværksmøder
(4-5 møder/år)

Varetagelse af Kbh. Kommunes forpligtelser
overfor Team Danmark som elitekommune
		
		

Evaluering af samarbejdsaftalen ultimo 2014

Deltagelse i Idrætsforum København
		

Styrke kontakt til deltagere og beslutningstagere i den
øvrige københavnske idræt

TALENT-DK
		

Udvide partnerkredsen til 4-5 store erhvervspartnere
og 8 fra kunst hhv. udannelse/forskning

		
		
		
		

Afholdelse af:
- 1 seminar (november)
- 3-5 inspirationsmøder
- 1-2 partnermøder

		
		
		

Udgivelse af antologi- årlig opsamling af artikler, der ligger
til grund for inspirationsmødernes oplæg samt indramning
af seminaret – ult. 2014

Søge et mere formelt funderet samarbejde med BUF
om bl.a. yderligere en idrætsprofilskole

AMBITION
MOTIVATION
PASSION
ANSVARLIGHE
INTEGRITET
UDVIKLING
HELHED

Bestyrelse

31.12. 2013

Pia Allerslev, formand

Taner Yilmaz, næstformand

Fritz Schur

Michael Andersen

Adm. direktør, Fritz Schur Gruppen

Direktør Team Danmark

Marialise Rømer

Nels Petersen

Kultur-og Fritidsudvalget

Kommunikationsdirektør, Nykredit

Berit Puggaard

Christian Gangsted-Rasmussen

Underdirektør, TNS Gallup

Advokataktieselskabet Gangsted-Rasmussen
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ABC Cykling

Sekretariatet

31.12. 2013

Jeppe Haugaard

Helene Kaas

Leif Chr. Mikkelsen

Lise Warren Pedersen

Henrik Büchner

Idrætskonsulent

Kommunikationskonsulent

Direktør

Uddannelseskonsulent

Ansvarlig for salg og marketing

Partnere i

31.12. 2013

Erhverv
Nykredit A/S, DONG Energy, Professionshøjskolen METROPOL, Kulturministeriet,
Børne- og Ungeforvaltningen (Københavns Kommune) og Novo Nordisk A/S og DJØF.

Kunst
Det Kgl. Teater (Operaakademiet), Statens Teaterskole, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium,
Rytmisk Musikkonservatorium, New Danish Screen (Dansk Film Institut),
Statens Museum for Kunst og Odense Filmværksted.

Forskning og uddannelse
Institut for Idræt (KU), Københavns Idrætsefterskole, Sankt Annæ Gymnasium
og Akademiet for Talentfulde Unge og ScienceTalenter Sorø.

Eliteidræt
Den københavnske eliteidræt (gennem Team Copenhagen) og FCK School of Excellence, DBU og DHF.

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013 for Fonden Team Copenhagen.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
København, den 4. marts 2014
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Direktion

Leif Chr. Mikkelsen, administrerende direktør

Bestyrelse

Carl Christian Ebbesen

Andreas Pourkamali

		

formand

næstformand

		

Michael Andersen

Christian Gangsted-Rasmussen

		

Klaus Mygind

Nels Petersen

		

Fritz Schur

Berit Puggaard

		

Jesper Dünweber Darre

Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Fonden Team Copenhagen
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et ret
visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
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 årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet.
København, den 4. marts 2014
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Henrik Wellejus
statsautoriseret revisor

Ole Ørnstrup
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning
Fondens formål
Team Copenhagen er en selvejende fond under Københavns Kommune, som har til formål at udvikle de
rette vilkår, der kan gøre København til den bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal blandt
andet ske igennem et langsigtet samarbejde mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune.
Med etableringen af Team Copenhagen ønsker Københavns Kommune at anerkende et medansvar for at
forbedre eliteidrættens vilkår i Danmarks hovedstad.

Fondens aktiviteter
Team Copenhagen arbejder med at styrke den københavnske eliteidræt gennem en række forskellige
aktiviteter. Hvert år uddeler fonden økonomisk støtte til en stor række eliteprojekter, hvoraf talentprojekter
efterhånden udgør omtrent 80% af den samlede projektportefølje.
Herudover forestår fonden flere specialudviklede uddannelsesforløb, hvor især den store organisationsog lederuddannelse har bidraget til et stort kvalitetsløft i mange københavnske klubber. Dette tilbud
udbydes fortsat til nytilkomne eliteaktiviteter. Fonden fungerer også løbende som konsulent på en række
forskellige udviklingsprojekter i klubberne.
I 2013 åbnede bestyrelsen op for to ekstraordinære puljer, som kunne søges til henholdsvis rejseomkostninger for talenters deltagelse i internationale konkurrencer og forberedelser samt til sportschefers og
træneres ekstraordinære uddannelse og udvikling. Begge puljer fortsætter ind i 2014.
Endelig leverer fonden en stor indsats med hensyn til at kommunikere om den københavnske eliteidræts
mange præstationer og kvaliteter. Dette foregår primært gennem magasinet CPH SPORT, der udkommer fire gange om året, samt fondens tre websites. Samlet set en indsats, der er med til at give indtryk af
København som en dynamisk by med en stærk idrætsprofil.
Siden opstarten af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi i 2009 har der løbende været meget fokus
på videreudviklingen af akademiets indhold. Fonden betragter etableringen af akademiet som en meget
stor landvinding i bestræbelserne på at skabe optimale vilkår for, at de københavnske talenter kan udvikle
sig på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Tilbuddet udbydes nu i samarbejde med Gefion
Gymnasium, Niels Brock og Københavns Tekniske Skole. Herudover samarbejder akademiet med
Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock EUD og CphBusiness.
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Økonomisk udvikling
Fonden har siden sin etablering i 2004 hvert år modtaget et fast kommunalt tilskud. Det første år var
tilskuddet på 5 mio.kr., og det har fonden, når man tillægger en pristalsmæssig fremskrivning, modtaget
hvert år frem til udgangen af 2010. Fra 2012 har Borgerrepræsentationen øget den årlige bevilling med
0,5 mio.kr. Disse penge er øremærket til en opmanding til styrkelse af Team Copenhagen Eliteidræts
akademi.

Ledelsesberetning
Herudover har fonden søgt at generere midler gennem sponsorater, fondsmidler, merchandise samt
indtægter fra netværksaktiviteter (TALENT-DK: Partnerafgifter og seminardeltagelse). Disse indtægter
har de seneste fem år været stærkt under pres som en konsekvens af den økonomiske krise.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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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.
Årsregnskabet 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 forpligtelsens 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. Sponsorindtægter
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.
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Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat
Fonden Team Copenhagen er ikke skattepligtig af årets resultat.
Udloddet til eliteidræt
Bestyrelsen foretager uddelinger. Uddelinger er en resultatdisponering, der medtages i årsregnskabet
i det år, hvor uddelinger er besluttet.

Balancen
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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Resultatopgørelse
Resultatopgørelse for 2013
		2013
Note
kr.

2012
kr.

Kommercielle indtægter mv.		

716.830

856.776

Offentligt tilskud		

7.590.216

7.667.391

Indtægter		8.307.046

8.524.167

Personaleomkostninger		3.005.769

3.149.465

Andre eksterne omkostninger

1.198.477

1.333.354

Arrangementer		222.895

251.545

Omkostninger		4.427.141

4.734.364

Resultat før finansielle poster		

3.789.803

Finansielle indtægter

1

3.879.905

2

45.466

14.561

Resultat før skat		

3.925.371

3.804.364

3

0

0

Årets resultat		

3.925.371

3.804.364

4

3.150.000

3.105.000

Træner- og sportschefspulje		

42.391

81.487

Skat af årets resultat

Resultatdisponering
Udloddet til eliteidræt:
Direkte støtte

Klubuddannelse		208.555

278.701

			 3.400.946

3.465.188

Overført til næste år		
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524.425

339.176

			 3.925.371

3.804.364

Balance
Balance pr. 31.12.2013
		2013
Note
kr.
Tilgodehavende kommercielle indtægter		

122.000
99.937

99.865

Likvide beholdninger		

5.482.612

3.978.963

Omsætningsaktiver		5.704.549

4.118.203

Aktiver		5.704.549

4.118.203

300.000

Overført resultat		

3.597.266

3.072.841

5

3.897.266

3.372.841

Feriepengeforpligtelse		333.865

329.215

Egenkapital

Årsberetning
Årsrapport
1313

39.375

Tilgodehavende moms		

Grundkapital		300.000
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2012
kr.

Modtagne forudbetalinger		

0

57.000

Skyldig uddeling		

1.145.000

0

Skyldige omkostninger		

328.418

359.147

Gældsforpligtelser		1.807.283

745.362

Passiver		5.704.549

4.118.203

Noter til årsrapporten
1 Andre eksterne omkostninger

2013

2012

kr.

kr.

Husleje

200.000

200.000

Tryksager

		

455.110

520.608

Kontorartikler

43.268

39.471

Hardware

25.621

5.766

It-udvikling mv.

69.884

54.394

Konsulentassistance - it

17.413

51.468

Internetabonnement

58.117

54.074

Telefon

3.641

9.141

Aviser

3.995

7.440

Markedsføring

9.553

4.498

Revision og regnskabsmæssig assistance

73.500

78.000

Personaleomkostninger

11.283

2.880

Kursusomkostninger, netto

51.178

53.751

Mødeomkostninger

4.435

9.880

Rejseomkostninger

27.454

27.693

Konsulentassistance - business

58.091

61.764

Honorar

54.000

130.600

Øvrige omkostninger

31.934

21.926

			 1.198.477

1.333.354

2. Finansielle indtægter
Renter af bankindestående		

45.466

14.561

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 Direkte støtte 		

2013

		kr.
København Trampolinklub

110.000

TRI Team Copenhagen

150.000

Fægteklubben Trekanten

130.000

DSR og KVIK

150.000

Sportsdanserforeningen KAF

130.000

Københavns Flugtskytte Klub
Dansk Mountainbike Klub
Københavns BMX Klub

40.000

Arbejdernes Tennis Klub

80.000

Stevnsgade Basketball

125.000

B93/Skjold

130.000

Copenhagen Beachvolley

150.000

Skøjteklub København

150.000

Nørrebro Taekwondo Klub

150.000

ABC Cykling

150.000

B93

150.000

Danske Studenters Roklub
Copenhagen SFC

60.000
110.000
50.000

KIF

125.000

Københavns Badminton Klub

125.000

Københavns Bordtennis Klub

175.000

Københavns Skiklub
Hovedstadens Svømmeklub
Sparta Atletik & Motion
		

Årsberetning
Årsrapport
1313

90.000

Ajax Håndbold

Brønshøj Bordtennisklub
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75.000
140.000

80.000
125.000
200.000
3.150.000

Noter til årsrapporten
5 Egenkapital		
			
Egenkapital 01.01.2013

Årsberetning
Årsrapport
1313

Overført resultat

I alt

kr.

kr.

kr.

300.000

3.072.841

3.372.841

Årets resultat før uddelinger

0

3.925.371

3.925.371

Uddelt til eliteidræt

0

(3.400.946)

(3.400.946)

300.000

3.597.266

3.897.266

Egenkapital 31.12.2013
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Støtte fra Team Copenhagen (beløb i kr.)
		

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

Atletik

40.000

180.000

200.000

240.000

280.000

278.000

275.000

280.000

300.000

325.000

2.398.000

Badminton

45.000

170.000

85.000

100.000

100.000

100.000

125.000

125.000

125.000

125.000

1.100.000

Basketball

45.500

0

0

0

0

0

50.000

50.000

80.000

125.000

350.500

BMX

0

0

0

0

0

0

50.000

40.000

50.000

40.000

180.000

Boksning

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

Bordtennis

0

80.000

125.000

150.000

175.000

175.000

225.000

225.000

235.000

235.000

1.625.000

26.000

104.500

0

0

0

0

0

0

0

0

130.500

Brydning

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

50.000

Cykelsport

0

0

81.000

80.000

180.000

235.000

160.000

265.000

265.000

290.000

1.556.000

Billard

Floorball

15.000

70.000

70.000

110.000

100.000

100.000

60.000

0

0

50.000

575.000

Fodbold

120.000

120.000

120.000

147.000

120.000

150.000

175.000

295.000

270.000

280.000

1.797.000

(-60.000)

(60.000)

Fægtning

83.000

0

80.000

90.000

90.000

110.000

120.000

110.000

125.000

130.000

938.000

Gymnastik

0

57.000

80.000

120.000

120.000

80.000

80.000

0

0

0

537.000

Hurtigløb på skøjter

0

0

40.000

40.000

20.000

20.000

40.000

40.000

0

0

200.000

70.000

150.000

150.000

150.000

120.000

120.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1.360.000

Håndbold
Ishockey

0

0

55.000

0

0

0

0

0

0

0

0

55.000

Judo

40.000

45.000

0

80.000

100.000

125.000

125.000

125.000

125.000

0

765.000

Kajak

20.000

30.000

30.000

0

0

0

40.000

40.000

0

0

160.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

Kunstskøjteløb

40.000

20.000

0

0

0

0

80.000

90.000

125.000

150.000

505.000

Motorsport

Karate

20.000

80.000

60.000

0

0

0

0

0

0

0

160.000

Roning

0

85.000

146.000

205.600

280.000

260.000

260.000

250.000

260.000

260.000

2.006.600

Rulleskøjteløb

0

40.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

60.000

Rugby

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

30.000

Sejlsport

10.000

0

30.700

30.000

30.000

0

0

0

0

0

100.700

Skisport

40.000

120.000

75.000

125.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

840.000

Skydning

81.000

0

102.000

82.000

20.000

0

0

0

25.000

75.000

385.000

Sportsdans

65.000

0

40.000

100.000

100.000

0

100.000

120.000

130.000

130.000

785.000

Squash

0

70.000

70.000

20.000

80.000

80.000

83.000

75.000

100.000

0

578.000

Styrkeløft

0

0

0

0

30.000

0

30.000

0

0

0

60.000

Svømning

0

49.800

0

0

0

0

0

0

80.000

125.000

254.800
1.240.000

Taekwondo

50.000

100.000

125.000

125.000

165.000

125.000

125.000

125.000

150.000

150.000

Tennis

0

0

50.000

60.000

60.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

570.000

Trampolin

0

0

0

55.000

80.000

110.000

120.000

110.000

110.000

110.000

695.000

117.700

97.500

150.000

196.500

171.500

150.000

50.000

125.000

150.000

150.000

1.358.200

Triatlon
Volleyball/
beachvolley

69.500

150.000

209.300

140.000

120.000

50.000

0

60.000

70.000

90.000

958.800

Vægtløftning

0

0

0

0

0

0

25.000

20.000

0

0

45.000

Idrætsforskning

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

I alt		
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997.700 2.013.800 2.189.000 2.446.100 2.621.500 2.458.000 2.708.000 2.880.000 3.085.000 3.150.000 24.549.100

Bilag
Bilag 2
Københavnske medaljevindere for seniorer 2006 – 2013
Guld

Sølv

Bronze

I alt

2006

156

80

59

295

2007

156

94

71

307

2008

156

102

83

342

2009

130

77

70

277

2010

141

99

78

318

2011

142

95

85

322

2012*

76

53

58

187

*Fra og med 2012 medregnes kun medaljer vundet af klubber, der modtager støtte fra Team Copenhagen

2013		Individuel

Hold

Guld		69

5

Sølv 		

56

2

Bronze 		

66

3

Sum 		

191

10

Københavnske seniorhold i bedste række: 2005 – 2013

I alt
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Bilag

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21

27

29

31

28

30

32

35

33
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