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Det er almen kendt, at opbygning af tillid i en or-

ganisation, der opererer i hård konkurrence, tager 

lang tid. Mens nedbrydningen af tilliden kan ske på 

et øjeblik. Tilsvarende er der tale om en langsigtet, 

krævende – og sårbar – proces, når idrætsklubber 

vil opbygge bæredygtige og kvalificerede talent- og 

elitemiljøer.

Siden Team Copenhagen for snart 12 år siden 

blev etableret, er kravene til at begå sig i den 

nationale elite steget markant. Der er fremkommet 

rigtig mange flotte idrætsmiljøer over det meste af 

landet, og selv mindre byer har på imponerende vis 

skabt optimale betingelser for deres lokale favorit-

idrætsgren. Et af Københavns mange spændende 

kendetegn er mangfoldighed, som både gælder 

sammensætningen af socialklasser, etnicitet – og 

naturligvis idrætsgrene. Denne mangfoldighed skal 

naturligvis også afspejle sig i Team Copenhagens 

arbejde med at skabe optimale betingelser for 

idrætstalent og –elite. Derfor bliver vi og de køben-

havnske klubber hele tiden udfordret på kvalitet, 

kvantitet og kreativitet. I den sammenhæng er det 

også indlysende, at vi kan og skal lære af hinan-

den. Jeg kan i den sammenhæng ikke undgå at 

tænke på de impulser, som den norske cheftræner 

i Hovedstadens Svømme Klub, Øyvind Røsland  

videregav i CPH sport magasinet i oktober-

udgaven: ”For mange talenter er det en voldsom 

udfordring, da mange for hurtigt har fokus på slut-

resultatet i form af en bestemt tid på en distance 

– og ikke, hvad der skal til for at svømme på den 

ønskede tid. Denne færdighed kan man bygge op 

ganske tidligt, men selvsagt skal det ske gradvist. 

Vi kan som trænere skærpe de unges bevidsthed 

ved løbende at stille spørgsmål til talenter.” 

Forord
Resultater forudsætter, at fundamentet 
har kvalitet

Med nysgerrighed og ambition søger vi hele tiden 

efter at optimere de tilbud, som vi giver klub-

berne. I december-udgaven af CPH sport udtalte 

træner Michael Jørgensen fra Sparta:”Men lige nu 

er jeg meget optaget af det spændende kursus i 

”Men talitetsudvikling” med Christian Engell, som 

udbydes af Team Copenhagen. Vi arbejder nu med 

forankring i realiteternes verden, hvor især arbejdet 

med at gøre talenterne ansvarlige for egen udvik-

ling tiltaler mig meget.”

Men som udviklingslokomotiv skal vi hele tiden kritisk 

overvåge, at vi ikke blindt kører til næste station 

uden at have klubvognene med. I bestræbelserne på 

at dygtiggøre ledere og trænere søger vi efter at ud-

byde en stor mængde kurser og inspirationsmøder. 

Men vi erkender også, at vi endnu ikke tilfredsstillen-

de er nået til, at ny og inspirerende viden i tilstræk-

kelig grad bliver konverteret til forbedret indsats og 

gode resultater ude i de københavnske klubber. Det 

fordrer både disciplin, tid og dygtighed hos ledere 

og trænere at reflektere over, hvordan nye impulser 

med fordel kan implementeres i klubbens arbejde og 

træning – og så at få implementeringen realiseret. En 

stor udfordring, som Team Copenhagen vil fokusere 

på både i 2016, 2017 og videre frem.
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Visionært, politisk valg

Med beslutningen om etableringen af Team Copen-

hagen traf Københavns Borgerrepræsentation et 

visionært, politisk valg i oktober 2003. Det skete 

på baggrund af erkendelse af, at eliteidrætten for 

at leve og udvikle sig stiller særlige krav og har 

brug for særlig støtte, og derfor har behov for en 

organisation med særlig indsigt og kompetencer.

Gennem de mere end elleve år, som Team Copen-

hagen har opereret, har politikerne ydet støtte og 

vist forståelse for eliteidrættens egenart. Samtidig 

har Team Copenhagen fra dag 1 arbejdet for, at 

eliteidrætten udvikler sig på et socialt og samfunds-

mæssigt forsvarligt grundlag. Med klubberne som 

det afgørende fundament arbejder vi for, at de unge 

talenter kan forfølge deres idrætslige ambitioner, 

mens de også sikrer sig at få den uddannelse, som 

deres videre liv skal baseres på. Siden 2009 har 

vi tilbudt talenterne muligheden for afbalanceret 

at kunne satse på både eliteidræt og uddannelse, 

mens de også lærer at tage ansvar for de prioriterin-

ger og nødvendige valg, der følger med at satse på 

en ”dual career”. Fra de forskellige uddannelsesinsti-

tutioner, som Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 

samarbejder med, modtager vi generelt positive 

tilbagemeldinger om ”vores elever”. Der bliver frem-

hævet ord som disciplin, målrettethed, selvindsigt, 

robusthed og indre motivation.

Med en københavnsk eliteidræt i udvikling og vækst 

er den videre færd uløseligt forbundet med øgede 

behov for økonomi og egnede faciliteter og træ-

ningstid. Udfordringer, som kræver fortsat støtte og 

forståelse fra politisk side og koncentreret og lang-

sigtet indsats fra klubber og Team Copenhagen.

2015 – et år, der skaber  
store forventninger

2015 har været et flot idrætsår, som har budt på 

stribevis af flotte idrætspræstationer fra de køben-

havnske udøvere. På langt sigt kan man ikke undgå 

at blive opfyldt af forventninger, når man opsumme-

rer, hvordan byens talenter har markeret sig. I Team 

Copenhagen glæder vi os meget, når vi ser både 

nuværende og tidligere Akademi-elever markere sig 

som topatleter; og dem ser vi stadig flere af!

Når man sætter spot på årets mange fine præsta-

tioner, er der mange, der bliver highlightet, men da 

vi ikke har plads til at nævne alle, håber vi, at de, 

der ikke bliver omtalt her, fortsætter med at levere, 

så vi ikke kan undgå at nævne dem næste år.

Succesrige klubber
Ved NM i februar hentede kæmpere fra Nørrebro 

Taekwondo Klub fem medaljer, hvoraf to var af 

guld og begge blev vundet af Mohammed Mazovz. 

Københavns Bordtennis Klub tog guldet i fire ud 

af fem mulige rækker ved DM i marts; det blev til 

sølv i den femte. Tilsvarende var Amager Judo 

Skole dominerende ved hold-DM i april, hvor der 

blev hentet guld af kvinderne, U17 piger og U17 

drenge; herre senior tog sølv. Ved det individuelle 

DM i november hentede klubben: Otte guldmedal-

jer (heraf fem i ungdom), seks sølv (fem i ungdom) 

og fire bronze (en i ungdom). På imponerende vis 

hentede Fægteklubben Trekanten alle tre medaljer 

i herrernes fleuret; guldet gik til Alexander Tsoronis. 

Også kickbokserne fra Chin Gu tog for sig ved 

DM i maj; syv medaljer, heraf tre af guld. Højtfly-

vende var også 16 årige Vanessa Rae Smith fra 

Københavns Trampolinklub, som vandt guldet hos 

seniorerne både individuelt og synkront. 

Årets mest imponerende klub har været Sparta Atle-

tik. Udover de to sikre holdmesterskaber for kvinder 

henholdsvis mænd, blev der ved DM i august vundet 
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52 medaljer - hvoraf 21 var af guld. Og dominansen 

viste sig blandt andet ved, at seks af de hurtigste 

på mændenes 400m kom fra klubben; og i længde-

spring havde man de fem bedste herre-springere.  

Miljøer, der leverer
Når man arbejder med at stimulere væksten af ud-

viklingsmiljøer, er fokus og spændingen ofte knyttet 

til miljøer på vej frem. Dem har vi heldigvis mange 

af i København.

Efter beachvolley-hallen kom til på Refshaleøen, er 

der kommet fart på CPH Beachvolley. Og ved DM i 

august satte Eva Bang og Cecilie Olsen sig på tro-

nen. Landets største idrætsforening, Hovedstadens 

Svømmeklub er dygtigt i gang med en langsigtet 

opbygning i en af de idrætsgrene, hvor Danmark er 

med på øverste niveau. Konkurrencen er hård og 

træningsmængden for at komme til tops er enorm, 

men ved de østdanske mesterskaber i marts hentede 

HSK 22 medaljer. Et godt tegn, der blev fulgt op 

ved DM på kortbane i december; her blev det til syv 

medaljer i seniorrækkerne, fem medaljer til juniorerne, 

hvilket var en markant forbedring i forhold til sidste år. 

Herudover rykkede HSK sikkert op i 1. division. 

Sportsdanserforeningen KAF, som allerede gen nem 

mange år har bevist sig som en forrygende  arrangør, 

stod i februar for EM i latindans for professionelle i 

forbindelse med Copenhagen Open. I februar 2016 

slog KAF dørene op for EM i 10 danse. Samtidig 

arbejdes der hårdt i klubben for at få dansere med, 

som kan vinde medaljer i større sammenhænge. 

Som relativ ung forening har det været spændende 

at følge Københavns Taekwondo Klub. Ved seneste 

DM i november blev klubben 7. bedst med otte 

medaljer, hvoraf to var af guld. Flere år på bagen har 

judoklubben Mitani, men ved UDM i november hen-

tede klubben guld i U12A, U12B, U15B og U15A.

Videre har det været glædeligt at se, at Stevnsgade 

Basket er på vej tilbage som en faktor i toppen 

af dansk basketball. I december vandt kvinderne 

pokalfinalen og ligger lige nu med i toppen af ligaen. 

Og herrerne er godt på vej med dygtigt talent-

arbejde. Senest vandt deres U19-hold pokalfinalen.

Lovende talenter
Afgørende for, at klubberne fortsat kan skabe resul-

taterne, er sikring af kvaliteten i fødekæden. Og her 

er der mange flotte eksempler på, at der arbejdes 

dygtigt i de københavnske klubber. I februar slettede 

Maria Larsen fra KIF den 20 år gamle U20 rekord 

indendørs på 1500m og ved inde-DM gjorde hun 

også kål på rekorden på 3000m. På samme vis 

eliminerede Spartas Martha Traoré i juli en 35 år 

gammel U23 rekord i længde spring. Klubkammera-

ten Anne Sofie Kirkegaard satte med 54,17 på  

400 m ny rekord både gældende for U20 og U23.

Taekwondopigerne, Alberte Knudsen-Nielsen  

og Louise Sinkjær Lyngbæk fra Københavns  

Taekwondo Klub Tan Gun Sae Sim vandt begge 

guld ved International Masters i Bonn i oktober.  

I samme måned fightede fægtere fra Trekanten 

sig til hæder ved World Cup i Polen. Guld til herre 

junior holdet, som bestod af Thomas Lerche Berg, 

Kolja Dahlin og  Conrad Seibæk Kongstad. Siden 

har Trekanten fået to fægtere, som også går på

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, optaget  

i Team Danmarks Talentprogram. Det gælder  

også en Akademi-elev fra Hellerup Fægteklub. 
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Vidensnetværket TALENT-DK

For første gang leverede netværket fem inspirations-

møder på et år. Især har ”Det frisættende slip”, 

hvor Charlotte Munksø fra Scenekunstskolen og 

Søren Christensen fra ManuVision på hver sin måde 

illustrerede, hvordan man kan arbejde med at ”give 

slip” i stedet for at blokere, når man står over for en 

stor opgave. Men generelt har inspirationsmøderne 

og seminaret på hver sin vis kredset omkring de 

svære transitioner gennem et talents udviklings-

forløb. Det har været lærerigt og inspirerende at 

høre om de udfordringer og muligheder, der er 

forbundet med talenters skift fra et miljø til et andet. 

Især seminaret satte i den sammenhæng fokus på 

relationernes rolle; gav os redskaber til at forstå 

hvilke, der satte retning, og hvilke, der gav mening.  

I den forbindelse var det interessant, hvordan Louise 

Kamuk Storm, SDU gjorde rede for de muligheder, 

relationerne havde for at kunne katalysere talentets 

udfoldelse gennem støtte og relevante udfordrin-

ger. Og at relationerne ikke nødvendigvis behøvede 

at komme fra den sfære, hvori talentet havde sin 

primære udfoldelse. Men også solodanser Gregory 

Dean og stormester Peter Heine Nielsen, som er 

træner for verdensmesteren Magnus Carlsen fra 

Norge, gav fra hver deres verden et gribende indblik 

i de roller og funktioner, som relationer kan have og 

bidrage positivt henholdsvis negativt med. 

2015 er slut, og vi er klar til 2016

Som udviklingsmotor er det hele tiden Team Copen-

hagens opgave at supportere og katalysere arbejdet 

med opbygning af kompetente talentudviklings-

miljøer. Det er essentielt, at vi med konstruktiv 

selvkritik og feedback fra vore samarbejdsklubber 

hele tiden kæmper for at være et skridt foran med 

de satsninger, vi lægger vore ressourcer i. Det har 

blandt andet betydet, at vi i vores research efter 

nyt samt vore uddannelsesaktiviteter lægger særlig 

vægt på kompetenceudvikling af talenternes og eli-

tens trænere. Vi har endda understreget det overfor 

klubberne gennem en udvikling af støttekonceptet, 

så der nu skal ligge udviklingsplaner for alle trænere, 

der indgår i projekter, der søges støtte til. Tilsvaren-

de vil vi yderligere tilskynde, at eliteklubberne orga-

niserer sig fremadrettet med sportschef-funktioner.

Klubbernes arbejde med at skabe optimale talent-

udviklingsmiljøer vil naturligvis fortsat have vores 

bevågenhed. I den sammenhæng vil vi i mange 

tilfælde have fokus på et tættere samarbejde med 

de respektive specialforbunds ressourcer i det 

opbyggende arbejde med at udvikle miljøerne. 

Det er snart 4-5 år siden, at Kristoffer Henriksens 

spændende forskning kastede lys over, hvad der 

karakteriserer talentudviklingsmiljøer i verdensklas-

se. Viden, som har været inspirerende for mange 

ledere, men som endnu ikke har været understøttet 

af konkrete værktøjer til klubbernes eget arbejde. 

Team Copenhagen har det sidste års tid arbejdet 

på udviklingen af et operativt analyseværktøj, som 

kan anvise hvilke særlige parametre, de enkelte 

klubber skal ind og skrue på, hvis de vil have kul-

turen i klubben til at understøtte visionerne endnu 

mere sikkert. Forhåbentlig kan vi fortælle om de 

første erfaringer hermed om et år.

På Eliteidrætsakademi-fronten har vi udover en 

stadig styrkelse af tilbuddene også en ny mulig-

hed på programmet i 2016. 10. klasse, som en 

del akademiet er en støtte til de talenter, der ikke 

har mulighed for at tage på idrætsefterskole eller 

som endnu ikke er afklarede med deres valg af 

ungdomsuddannelse. Fra august kan vi tilbyde 

kommende Akademi-elever, at de kan starte et 

10. klasses-tilbud med idrætslinje med lignende 

vilkår som Akademi-elever. Det kommer til at ske 
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på Kildevældskolen på Østerbro. Dermed bliver 

det muligt at kunne modtage morgentræning fra 7. 

klasse til afslutningen af en ungdomsuddannelse 

indenfor rammerne af Københavns Kommune.

Men udvikling koster også penge, og da det ikke er 

lykkedes at få forlænget en 4-årig bevilling på 0,5 

mio. kr., må vi skære ind, hvor det gør mindst ondt 

på kerneopgaverne. Det bliver på det kommunika-

tionsmæssige område, der kommer til at foregå en 

markant forandring. Den nyligt udkomne udgave 

af CPH sport bliver den sidste udgave i papirform. 

Men en ændring rummer ikke bare problemer, så 

vi har knoklet med at finde de muligheder, virkelig-

heden også rummer. Derfor kommer stofområdet 

fremover i en digital og mere aktualiseret form. Vi 

vil med denne ændring i langt højere grad være 

 aktuelle og vil måske også inddrage nye mulig-

heder for formidling. Vi vil fortsat behandle vigtig 

viden i form af temaer.

Denne forandring falder næsten oveni, at vi ændrer 

hele måden Team Copenhagen’s website fungerer 

på. Det vil fremover fremtræde både grafisk og 

funktionelt i et noget mere tidssvarende design, 

hvor vi også vil åbne for interesserede læseres 

muligheder. Men mere herom i løbet af foråret.

Udfordringer – ja, muligheder
I en verden, som er fuld af konstante forandringer  

– og måske også nogle, der kan se truende ud, er 

vi i Team Copenhagen klar til at jagte muligheder 

og løsninger, så vi kan vedblive at være eliteidræt-

tens gode ven, erfarne makker, provokerende 

udfordrer og åbne samarbejdspartner.

Leif Chr. Mikkelsen, marts 2016





Mission og vision

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  

som et led i Københavns Kommunes overordnede 

strategi om at styrke København som idrætsby. 

Københavns Kommunes øgede fokus på idræt  

fra slutningen af 1990erne betød, at der var bred 

politisk opbakning til at etablere en eliteidræts-

organisation. Dermed blev Team Copenhagen 

grundlagt. Det blev besluttet, at fonden skulle være 

selvejende, idet det ville sikre, at organisationen 

kom ud i armslængde i forhold til Københavns 

Kommune og dermed kunne etablere og udvikle 

sig friere, end hvis fonden havde været en mere 

integreret del af kommunen. 

Team Copenhagen  
Eliteidrætsakademi kom til

I 2009 blev Team Copenhagen udvidet med et  

Eliteidrætsakademi, en uddannelsesordning for 

unge idrætstalenter, som ønsker at kombinere 

idræt på højt plan med en ungdomsuddannelse.  

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi omfatter et 

samarbejde med fem københavnske uddannelses-

institutioner og otte københavnske eliteidrætsklub-

ber, som varetager morgentræning to gange om 

ugen. 



Side 10

Årsberetning 15

Kompetente trænere og ledere  
er afgørende
En kompetent klubledelse er en absolut nødven-

dighed i udviklingen af de rette vilkår for eliteidræt-

ten i København. Ledelsen skal være i stand til at 

opsætte realistiske og ambitiøse mål – for derefter 

at forfølge og indfri dem. Den betydelige konkur-

rence klubberne imellem understreger vigtigheden 

af, at klubberne udvikler stabile organisationer, og 

at de tiltrækker både dygtige ledere, trænere og 

udøvere.

Siden sin grundlæggelse har Team Copenhagen 

fokuseret meget på vigtigheden af at videreuddan-

ne de københavnske klubledere. Det har resulteret 

i, at 45 klubber indtil videre har gennemført Team 

Copenhagens klubuddannelse. Der kommer stadig 

enkelte klubber til, og de får også tilbuddet om en 

klubuddannelse; ligesom alle de klubber, der har 

været igennem uddannelsen, gennemfører opfølg-

ningskurser ca. hvert andet år. På den måde sikres 

en kontinuerlig udvikling af klubberne.

Kompetente og velfungerende ledelser skaber det 

velfungerende fundament, hvorpå talenterne kan 

udvikles. Uden at fjerne fokus fra klubudviklingen 

kommer Team Copenhagen de kommende år til  

at rette øget opmærksomhed mod kompetence-

udviklingen af trænerne, som har den altafgørende 

nøglerolle i forhold til  talentudviklingen. Dels 

gennem at øge kravene til generelle trænerkompe-

tencer og –uddannelsesniveau i de klubber, som 

ønsker økonomisk støtte. Dels ved målrettede ini-

tiativer med praksisorienteret kompetenceudvikling 

af trænere indenfor specifikke områder som fx  

sportspsykologi.

Balance i hverdagen

Team Copenhagen arbejder på at forbedre balancen 

mellem idræt, uddannelse/job og privatliv for både 

unge talenter og ældre udøvere. I 2009 var Team  

Copenhagen derfor den centrale drivkraft i opstarten 

af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, en uddan-

nelsesordning for talenter, der vil tage en ungdoms-

uddannelse. Det seneste initiativ er muligheden for at 

tage en 10. klasse med mulighed for morgentræning. 

I løbet af 2015 er der blevet etableret et samarbejde 

med Børne- og Ungdoms forvaltningens faglige 

Center omkring 10. klasse, hvilket betyder, at det 

fra august 2016 vil være muligt at gå i 10. klasse 

og morgentræne med de øvrige elever på Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi. På akademiet 

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 2015 blev der 

afholdt både Life Skills kurser og ernæringskurser for 

udøvere og deres forældre, ligesom ”Behandling og 

genoptræning af sportsskader” som tidligere år også 

har været på programmet. I 2015 er der yderligere 

blevet arbejdet på at udvikle et kursus for elever, der 

skal videre fra ungdomsuddannelse. Det første kur-

sus afvikles for de elever, der bliver studenter i 2016.

Gode faciliteter, konkurrence-  
og træningsbetingelser

Stabile og fleksible rammer er helt afgørende 

for opnåelse af store resultater, ligesom gode 

træningsfaciliteter og -tider har betydning for en 

optimal forberedelse og formåen. 

Derudover er et hensigtsmæssigt støtteapparat en 

betingelse for, at eliteudøverne kan koncentrere 

sig om at finde balancen mellem træning, konkur-

rencer og efterfølgende restitution. Det har de som 

udgangspunkt via deres dagligdag i en af de mange 

københavnske eliteklubber, som Team Copenhagen 

yder konsulent- og økonomisk støtte til.  

Udover at støtte ovennævnte områder arbejder 

Team Copenhagen også på at skabe opmærk-

somhed omkring og opbakning bag udøverne 

gennem en lang række kommunikationsaktiviteter, 

Team Copenhagen Årskort og hjælp til udvikling  

af events.

Forudsætning for resultater

” Vi har i Danske Studenters Roklub haft et tæt samarbejde med Team Copen-

hagen i en årrække. Team Copenhagen har således støttet vores talentud-

viklingsprogram gennem mange år. Støtten har været et væsentligt bidrag til, 

at vi i dag har Danmarks stærkeste herregruppe, med dertil hørende danske 

rekorder i roning. På damesiden kvalificerede to af vores roere endvidere på 

fornem vis deres respektive både til OL.”

Kasper Haagensen, formand i Danske Studenters Roklub,  

om samarbejdet med Team Copenhagen.
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Det er Team Copenhagens overordnede opgave 

at fungere som brobygger mellem eliteidrætten, 

erhvervslivet og Københavns Kommune. De tre 

parter udgør fondens umiddelbare omverden, og 

det er derfor helt centralt, at Team Copenhagen 

skaber samarbejde og resultater imellem og igen-

nem parterne ved både at være katalysator og 

drivkraft.

Eliteidrætten 
Team Copenhagen har dagligt kontakt med den 

københavnske eliteidræt i forbindelse med fondens 

støttekoncept, løbende rådgivning samt PR- og 

kommunikationsaktiviteter.

Igennem den økonomiske støtte, rådgivningen af 

trænere, udøvere, forældre og andre fra elitemiljøet 

samt nyhedsformidlingen og artikler på Team Copen-

hagens hjemmeside motiverer Team Copenhagen 

klubberne til at gå efter stadig bedre resultater.

Succes i eliteidræt kræver stærke kompetencer  

i klubberne. Dem forsøger Team Copenhagen 

fortløbende at udvikle gennem den obligatoriske 

klubuddannelse og andre uddannelsestilbud. En 

række andre kursustilbud i henholdsvis skadesfore-

byggelse, sportsernæring og life skills er rettet mod 

udøverne og som noget nyt også deres forældre. 

Erhvervslivet
Team Copenhagen arbejder kontinuerligt på at 

skaffe økonomiske ressourcer til den københavn-

ske eliteidræt. I den forbindelse er opbakningen  

fra erhvervslivet central. 

Det er Team Copenhagens ønske at give erhvervs-

livet konkrete tilbud i de samarbejdsaftaler, fonden 

i hård konkurrence søger at indgå. Udover økono-

misk støtte arbejder Team Copenhagen også på at 

skabe samarbejde med forskellige funktioner i virk-

somhederne, så udveksling af viden og erfaringer 

kan finde sted. Vidensnetværket TALENT-DK er i 

denne sammenhæng et særligt inspirerende forum, 

hvorfra der knyttes interessante bånd forskellige 

fagområder og interesser imellem.

Københavns Kommune
Team Copenhagen er nedsat som en selvejende 

fond under Københavns Kommune og fungerer 

derfor i et tæt samarbejde med denne. Fonden 

har den til enhver tid siddende Kultur- og Fri-

tidsborgmester som bestyrelsesformand. I 2015 

ydede  Københavns Kommune et støttebeløb på 

7.100.940 kr. (inkl. særbevillingen på 0,5 mio. kr.) 

til Team Copenhagens arbejde.  

Udover de netop beskrevne nærmeste samar-

bejdspartnere, har Team Copenhagen en række 

andre vigtige samarbejdspartnere, der alle kan 

bidrage til indsatsen med at nå missionen.

Danmarks Idrætsforbund
Team Copenhagen har et konstruktivt og nært 

samarbejde med den administrative ledelse af  

Danmarks Idrætsforbund (DIF). Sammen arbejder 

Team Copenhagen og DIF for at finde løsninger  

til gavn for begge parter.

Omverdenen



Team Danmark

Team Danmark er en vigtig samarbejdspartner for 

Team Copenhagen. Sammen afholder de to parter 

blandt andet kurser i sportsernæring og idræts-

skadeforebyggelse; kurser, der er henvendt til både 

trænere, udøvere og forældre. Sammen med Team 

Danmark og de øvrige elitekommuner pågår også 

løbende udveksling af viden og ideer vedrørende 

optimering af niveau på talentudvikling. Som en del af 

Team Copenhagens 2015-2018 strategi indgår afhol-

delse af en årlig perspektivdag med Team Danmark. 

Elitekommuner
Københavns Kommune er en af Danmarks 21 

elitekommuner. En samarbejdsaftale mellem Team 

Danmark og kommunen udstikker således ram-

merne for dele af kommunens aktiviteter på især 

talentudviklingsområdet. Team Copenhagen har 

ansvaret for Københavns Kommunes indsats  

på eliteidrætsområdet, og det er derfor Team  

Copenhagen, der arbejder med at realisere  

samarbejdsaftalens indhold.

Team Copenhagen deltager i diverse netværks-

arrangementer sammen med de øvrige elitekom-

muner og nyder her godt af den løbende videns-

deling og erfaringsudveksling.

Københavns borgere
Københavnernes opbakning til og deltagelse i de 

forskellige idrætsarrangementer spiller en vigtig 

rolle i det københavnske eliteidrætslivs trivsel. 

Derfor er det vigtigt, at Team Copenhagen fortæller 

eliteidrætslivets mange gode historier til de køben-

havnske borgere. Historierne bliver formidlet på 

Team Copenhagens website samt sociale medier.

Borgerne i København har med Team Copen-

hagens Årskort, som giver adgang til eliteidræt  

i København, og sportskalenderen på  

teamcopenhagen.dk, nem adgang til de  

københavnske idrætsbegivenheder. 

Medierne
Den københavnske eliteidrætsverden er en mang-

foldig størrelse med masser af idrætsgrene, der 

normalt ikke får spalteplads eller sendetid i hverken 

landsdækkende eller lokale medier. I arbejdet på 

at skabe fokus på eliteidrætslivet i København 

arbejder Team Copenhagen derfor hele tiden aktivt 

opsøgende på at få nogle af de mange gode histo-

rier om den københavnske eliteidræt ud i både 

lokale og landsdækkende medier. Formidlingen 

af viden om de københavnske eliteklubber er af 

stor betydning for klubbernes evne til at tiltrække 

medlemmer, tilskuere og sponsorer. På den måde 

spiller Team Copenhagen en central rolle som 

værdi skaber for klubberne. 







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 overord-

nede områder, fonden skal koncentrere sin indsats omkring:

Fokusområder

Fokusområder
1. Udvikling af eliteidrætten i København

1.1. Økonomisk støtte og konsulentydelser til eliteklubberne

1.2 Nyt støttekoncept

1.3. Kompetenceudvikling 

1.4. Optimering af de aktives rammer 

2. Styrkelse af Team Copenhagen

2.1. Økonomi

2.2. Sponsorarrangementer

2.3. Kommerciel udvikling

2.4. Kommunikation

2.5. Netværk

1.  Udvikling af eliteidrætten  
i København

Team Copenhagen har som sin primære målsæt-

ning at arbejde på at forbedre og videreudvikle vilkå-

rene for den københavnske eliteidræt. En forbedring 

af vilkårene skal være med til at sikre en bæredygtig 

eliteudvikling i de københavnske eliteklubber med 

dertilhørende gode sportslige resultater.

1.1.  Økonomisk støtte og konsulent-
ydelser til eliteklubberne

Siden Team Copenhagen blev etableret i 2004, 

har fonden tre gange årligt kanaliseret støttekroner 

ud i de københavnske eliteklubber. I 2015 uddelte 

Team Copenhagen således sammenlagt 2.850.000 

kr. til i alt 23 projekter.

Læs om støttemodtagerne og se ansøgningsfrister 

på teamcopenhagen.dk.

Team Copenhagen ønsker at sikre, at fundamentet 

i klubberne er bæredygtigt til en langvarig elitesats-

ning. Derfor skal klubbernes organisation, ledelse 

og elitetrænere være på et tilfredsstillende niveau. 

Og så er det nødvendigt, at der er tilstrækkelig 

adgang til de rette trænings- og konkurrencefacili-

teter. Opfyldes disse krav, kan klubberne komme i 

betragtning til støtte.

I arbejdet for den københavnske eliteidræt fokuse-

rer Team Copenhagen særligt på talentudvikling. 

Cirka 80 % af den udbetalte støtte går til talentud-

vikling, og det glæder Team Copenhagen at se det 

store arbejde, der udføres med de mange talenter 

ude i klubberne. Et arbejde, der kan aflæses i klub-

bernes resultater.

Udover tildeling af økonomisk støtte består Team 

Copenhagens hjælp til klubberne  i høj grad af en 
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lang række konsulentydelser. Det drejer sig om 

områder som organisationsudvikling, ledersparring, 

kommunikation og eksponering samt medvirken til 

samarbejde med Københavns Kom mune. 

1.2. Nyt støttekoncept
I 2015 vedtog Team Copenhagens bestyrelse et 

nyt støttekoncept, der i tråd med den hastige 

udvikling indenfor eliteidræt øger kravene til de 

klubber, der fremover ønsker at modtage støtte.

Foruden generelt at hæve overliggeren for klubber-

nes langsigtede talentarbejde, er der med støtte-

konceptet sat øget fokus på den vigtige kompeten-

ceudvikling af klubbernes trænere.

Derudover er der I støttekoncept lagt vægt på at 

optimere klubbernes samarbejde med de respek-

tive specialforbund, da dette er af afgørende 

betydning for både at kunne give talenterne den 

rette internationale konkurrenceerfaring og i sidste 

ende kunne forløse talenterne og skabe resultater 

på international seniorniveau.

1.3. Kompetenceudvikling
Eliteidrætsnetværk

Team Copenhagen etablerede i 2012 et elite- 

idrætsnetværk med det formål at inspirere og 

styrke samarbejdet mellem de københavnske 

eliteklubber.

Netværksarrangementerne tager udgangspunkt  

i relevante emner, der bliver behandlet af oplægs -

hol- dere, og der er til arrangementerne tid til 

fordybelse og samarbejde. Arrangementernes 

målgruppe er forskellig fra gang til gang; fra klub-

bernes formand/ næstformand til sportschefer  

og elitetrænere.

I 2015 har der i netværket udover generel talent-

udvikling været fokus på hhv. integration af unge 

talenter med anden etnisk baggrund end dansk og 

revisionen af Team Copenhagens støttekoncept.

Sidstnævnte – og i det hele taget rammerne for det 

fremtidige samarbejde – var emnet for to arrange-

menter i netværket.

”Det har været året, hvor Nørrebro Taekwondo 

Klub startede en ny satsning; et udviklingscenter 

for talentfulde unge i hovedstadsregionen i et sam-

arbejde med Dansk Taekwondo Forbund. For både 

klub, samt foreningerne i København og forbund 

har det været en helt ny måde at anskue talent-

fremme på. Vi har som klub naturligvis været glade 

for den økonomiske støtte fra Team Copenhagen, 

men for os har det vigtigste været muligheden for 

at hente konsulentstøtte og kompetent faglig spar-

ring i et ikke politisk miljø, når forbund og aktører 

kører i forskellige retninger i en proces, hvor der 

kræves forandringer og modstanden til tider dukker 

op. Her er det rart at have muligheden for at gribe 

telefonen og sige, ”Houston,  we have a problem” 

og vide, at man er i trygge hænder. Med denne 

støtte er både forbund, foreninger og vi selv godt 

på vej til at lande Udviklingscenter tankegangen.”

Kaj Nielsen, formand i Nørrebro Taekwondo Klub, 

om samarbejdet med Team Copenhagen



Klubuddannelse

Skal de københavnske eliteklubber opnå varig suc-

ces, er det helt nødvendigt, at de rette kompeten-

cer er til stede – både i bestyrelseslokalerne, i den 

daglige drift og på træningsbanerne. Team Copen-

hagen ønsker at medvirke til at sikre og udvikle disse 

kompetencer. Især har fokus igennem de seneste år 

været rettet imod et så stærkt fundament i klub-

berne, som overhovedet muligt. Her spiller Team 

Copenhagens klubuddannelse en væsentlig rolle.

Klubuddannelsens formål er at kompetenceudvikle 

klubbernes bestyrelser. 45 klubber har siden 2005 

gennemført klubuddannelsen, som har sikret dem 

et solidt fundament på det ledelsesmæssige og 

organisatoriske område. Efter endt uddannelse har 

klubberne, på baggrund af en grundig analyse af 

klubbens organisation og ledelse, udarbejdet en 

flerårig udviklingsplan, der skaber grundlag for sam-

arbejdet med Team Copenhagen, ligesom de har 

udviklet politikker og strategier indenfor relevante 

områder. Selv om næsten alle klubber har gennem-

ført uddannelsen, kommer der stadig enkelte til.

Team Copenhagen gennemførte i 2015 desuden fire 

opfølgningsforløb med klubber, der allerede har gen-

nemført uddannelsen. Opfølgningsforløbet tilbydes 

for at støtte klubberne i deres fortsatte arbejde.

Derudover gennemførtes et kursus for nye besty-

relsesmedlemmer med udgangspunkt i elemen-

terne i klubuddannelsen og med en introduktion til 

Team Copenhagens arbejde.

Klubuddannelsen afvikles i samarbejde med Sport- 

House.

Mentalitetsudvikling af trænere

Som et led i det forøgede fokus på kompetence-

udvikling af klubbernes trænere igangsattes i efter-

året 2015 et forløb med talentansvarlige trænere 

fra seks københavnske klubber med fokus på at 

gøre disse mere bevidste om samt dygtigere til 

at håndtere og udvikle de mentale aspekter i den 

daglige træning.

Forløbet tager udgangspunkt i trænerne selv og 

deres daglige virke og er tilrettelagt så praksisnært 

som muligt.

” Vi ville ikke være der, hvor vi er i dag, hvis det ikke var 

for Team Copenhagen. Der er tre hovedpunkter, som 

gør Dansk Mountainbike Klubs samarbejde med Team 

Copenhagen afgørende:

1)  Økonomisk støtte. Denne støtte gør det muligt at have 

en ITA og Diplomuddannet træner deltidsansat for at 

varetage og videre udvikle det miljø, der skal sikre et 

fortsat flow af unge talenters vej mod eliten.

2)  Kompetenceudvikling: Igennem diverse kurser, 

workshops og ikke mindst formidlingen af et netværk 

imellem københavnske sportsledere, sikres et konstant 

fokus på udvikling af kompetencer hos såvel trænere 

som ledere i kommunen til gavn for eliteidrætten.

3)  Konsulentydelser: Personligt bruger jeg Team Copen-

hagens dygtige ansatte som sparringspartnere i mit 

daglige arbejde og de udfordringer, jeg møder. Også i 

forhold til bestyrelsesarbejdet er den kritiske coaching, 

vi møder, meget udviklende. Og det, at der faktisk stil-

les krav om dokumentation, er afgørende i forhold til 

fortsat udvikling af foreningen.

Thorsten Breiding, cheftræner og talent & elitechef i 

Dansk Mountainbike Klub, om samarbejdet med Team 

Copenhagen. 
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Mit største øjeblik

Klavs Bruun Jørgensen

TEAM COPENHAGEN STØTTER ELITEIDRÆTTEN I KØBENHAVN  

DECEMBER 2014 - MARTS 2015

TEAM COPENHAGEN STØTTER ELITEIDRÆTTEN I KØBENHAVN  

APRIL - JUNI 2015

Detaljen: Bordtennisspilleren Kasper Sternberg fortæller om en serv  ·  Her kan du spille håndbold

Dagbog fra OL-bronzevinder Anne Sofie Kirkegaard  ·  Årets Idrætstalent 2014: Bokseren Mahdi Jallaw

Den svære overgang fra junior til senior

Tema: 

 

Relationer 
     som nøgle
Tema: 

Om øjeblikket hvor 
han skrev historie

Mahdi Jallaw

- U15 og U17 europamesteren

UDGIVES AF TEAM COPENHAGEN, SOM STØTTER ELITEIDRÆTTEN I KØBENHAVN  
JUNI - SEPTEMBER 2015

Supertalenter: To B.93-spillere har haft U-landsholdsdebut  ·  Kort nyt fra den københavnske eliteidræt

Badmintonstjernen Viktor Axelsen fortæller om relationen til sin far  ·  Her kan du spille beachvolley

 

Værdien af mentale færdigheder 

         i o
vergangen fra junior til senior

Tema: 

Martha Traoré og Nicolai Hartling    

              
  fortæller om deres vej dertil

Historiske rekorder

UDGIVES AF TEAM COPENHAGEN, SOM STØTTER ELITEIDRÆTTEN I KØBENHAVN  

OKTOBER - DECEMBER 2015

Kom med på FC Nordsjællands Akademi  ·  VM-dagbog fra hækkeløber Stina Troest

Sådan udvikler ungdomslandstræner Claus Hansen håndboldspillere  ·  Her kan du spille badminton

 

Vi varmer op      til OL

Tema: 

Fokusér på      det positive

Wilson Kipketer

UDGIVES AF TEAM COPENHAGEN, SOM STØTTER ELITEIDRÆTTEN I KØBENHAVN  
DECEMBER 2015 - MARTS 2016

Oplev dansere fra hele verden  ·  Morten Stig Christensens største øjeblik  ·  Vinterens sportsoplevelser 

Eva Olsens dagbog fra European Games  ·  Fie Udbys erfaringer med OL ·  Detaljen: ”Basketball step back”

Forløbet bliver i 2016 fulgt op af yderligere initia-

tiver, der skal styrke klubbernes kompetencer og 

indsats indenfor det sportspyskologiske område.

Øvrige kurser

Derudover afvikler Team Copenhagen også en 

række kurser for aktive, trænere og forældre.  

I 2015 blev der afholdt et kursus i basal sports-

ernæring og et i skadesforebyggelse. Kurserne  

afvikles i samarbejde med Team Danmarks eksper-

ter på de respektive områder.

1.4. Optimering af de aktives rammer

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Det er Team Copenhagen Eliteidrætsakademis 

overordnede målsætning at skabe balance mel-

lem idræt, uddannelse og det sociale liv for unge 

elite- idrætsudøvere. Det sker ved at skabe ram-

merne for, at de unge eliteidrætstalenter kan tage en 

ungdomsuddannelse samtidig med, at de oprethol-

der en høj træningsmængde med et kvalitativt højt 

niveau.  Rammerne sættes gennem samarbejdsaf-

taler med københavnske uddannelsesinstitutioner 

og københavnske idrætsklubber, der indgår i Team 

Copenhagens Eliteidrætsnetværk. Akademiet sikrer 

herigennem eliteidrætstalenter en sammenhængende 

tilværelse, hvor idræt og uddannelse går hånd i hånd.

De første akademielever startede i august 2009. 

De kunne vælge enten fodbold- eller atletiklinjen, 

og seks fodboldelever og 13 atletikelever valgte så- 

ledes en hverdag med skolegang på Østre Borger- 

dyd eller Niels Brock og morgentræning hos enten 

Sparta eller B.93 Fodbold.

I 2010 fusionerede Østre Borgerdyd og Metropolitan-

skolen og blev til Gefion Gymnasium. Samarbejdet 

med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi fortsatte, 

og der blev også indgået en samarbejdsaftale med 

Københavns Tekniske Skole, som indgik i akademiet 

på samme vilkår som Gefion og Niels Brock.

” Stevnsgade Basketball har gennem fem år samarbejdet 

med Team Copenhagen omkring talentudvikling, organisati-

onsudvikling og uddannelse. Det har været en rejse fra ren 

amatørisme til, at vi dag har en særdeles stærk organisa-

tion, der har gjort, at vi nu har vores bedste hold i landets 

bedste rækker, har styrket vores talentudvikling og ikke 

mindst fået forankret en professionel tilgang til talentudvik-

ling og klubudvikling, som aldrig ville have kunnet lade sig 

gøre uden Team Copenhagens støtte.”

Peter Kjøller, sport- og udviklingschef Stevnsgade  

Basketball, om samarbejdet med Team Copenhagen



Siden er seks andre idrætsgrene kommet til: Hånd-

bold (samarbejde med Ajax Køben havn), kunst-

skøjteløb (samarbejde med Skøjte klub København), 

bordtennis (samarbejde med Københavns Bord-

tennisklub), cykelsport (samarbejde med Dansk 

Mountainbike Klub), og fægtning (samarbejde med 

fægteklubben Trekan ten). I 2014 kom roning med 

som en del af akademiet i samarbejde med Danske 

Studenters Roklub og i 2015 er det indgået aftale 

om, at BMX skal indgå som en del af cykelgruppen 

fra august 2016.

Det er vigtigt for Team Copenhagen, at så mange 

ungdomsuddannelser som muligt er repræsenteret 

i akademiet, så det er muligt for alle idrætstalen-

ter at tage den ønskede ungdomsuddannelse 

og bibeholde et højt træningsniveau. Derfor har 

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi i 2015 haft 

samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner for 

STX, HHX, HTX, EUD og HF.

Derudover afholdes to af de tre life skills kurser 

for eleverne nu i morgentræningenstiden for at 

minimere nødvendige afbud til eftermiddagstræ-

ning. Til det tredje kursus bliver forældre inviteret 

med til erfaringsudvekslingen og fælles løsning af 

dilemmaer. 

De seneste to år har akademiet inviteret fodbold-

spillerne indenfor til basis- og mobilitetstræning i 

”Sparta har nu kørt et tæt samarbejde med 

Team Copenhagen i 10 år, og i form af deres 

interesse for Sparta har samarbejdet blandt 

andet resulteret i det internationale atletik-

stævne Copenhagen Athletics Games samt 

Eliteidrætsakademiet. Team Copenhagen  

har via deres kurser og foredrag åbnet døre 

for et fantastisk brugbart netværk, som 

Sparta har nydt godt af.” 

Henrik Paulsen, sportschef i Sparta

”Trænerne møder ind 15 min før træning og 

laver de sidste justeringer, hvis der er behov. 

Oftest er der fælles opvarmning, hvor de 

forskellige øvelses grupper sammen kommer 

godt i gang med (dagen) og træning.”

”Efter ca. 30 minutter splitter vi op i øvelses 

grupper og træner der mere specifikt. Der er 

god intensitet og rigtig god mulighed for at 

sætte den enkelte i centrum. Da morgentræ-

nerne ikke altid er atleternes personlige træner, 

giver det god mulighed for et bredere syn på 

den enkelte og er dermed være med til at sikre 

en god udvikling gennem gymnasieårene.”

 

Michael Jørgensen, morgentræner i Sparta

F O KU S  PÅ  S PA R TA

FACTS

Sparta er en nonprofit atletik  

og løbeklub med en historie,  

der går tilbage til 1898. 

Den ligger på Østerbro og 

træningen foregår på Østerbro 

Stadion og i Spartahallen

Klubbens talentudvikling er  

støttet af Team Copenhagen.

Sparta varetager endvidere 

morgen træningen på Team  

Copenhagens Eliteidræts-

akademi.



idrætsklasser siden 2007 og Nørre Fælled Skole 

siden 2013. Begge skoler samarbejder med Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi, og der arbejdes 

fremadrettet med videndeling samt at lette overgan-

gen fra idrætsfolkeskole til en ungdomsuddannelse i 

samarbejde med Team Copenhagen Eliteidrætsaka-

demi. I 2015 har Team Copenhagen Eliteidrætsaka-

demi afholdt to fællesarrangementer for morgentræ-

nere på folkeskoler og eliteidrætsakademi. Først på 

året et kursus, der tog udgangspunkt i fysiologiske 

screeningers metode, øvelsesbank og resultater, 

samt et i efteråret, der omhandlede sportslige 

screen ingskriterier og optagelsesprocesser.

1/ Hvad er din drøm med din sport?

Min drøm er at komme til OL. Jeg drømmer 

om at kunne leve et liv, hvor jeg dyrker min 

sport professionelt, hvor jeg rejser rundt til 

forskellige løb i verden, vinder store konkur-

rencer og slår rekorder.

2/ Hvad er dit mål for i år?

Det kunne være en fantastisk oplevelse at 

komme med til U18-EM. Kravet på 3000 m 

lyder på 9.46.50 min., og for at nå det mål, 

skal der arbejdes hårdt.

3/ Hvad er det bedste ved din sport?

Det bedste ved min sport er, at slid, vedhol-

denhed og vilje belønnes, og det er lige mig.

Det bedste er også, at man kan træne når 

som helst og hvor som helst, det passer én. 

Det er en sport, man både kan dyrke sammen 

med andre og alene, og så er det en sport, 

som man kan dyrke ude i det fri.

4/ Hvad kan du bedst li’ – træning eller 

konkurrence? 

Jeg kan li´ træning og konkurrence på hver sin 

måde. Da jeg var mindre, var jeg altid meget 

nervøs både til konkurrence og træning. Den-

gang var træningen det vigtigste, og det var der, 

jeg præsterede bedst. Men gennem årene har 

jeg lært, at træning er der, hvor der er tid og rum 

til at udvikle sig, gøre sig bedre og forberede sig 

til konkurrencerne, som er der, man virkelig skal 

præstere og vise, hvad der er kommet ud af 

træningen. Jeg har også gennem årene lært at 

bruge taktik, hvilket, jeg synes, gør konkurren-

cerne mere spændende og uforudsigelige.

5/ Hvilke forventninger har du til at være en 

del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi?

Mine forventninger til at være en del af Team 

Copenhagen Elitesidrætsakademi er, at jeg 

gennem støtte får nogle redskaber og ekstra 

træning, som gør mig bedre i stand til at imø-

degå nogle af de udfordringer, der er på vejen 

til at blive en god atlet.

december / januar. Tiltaget har begge år fået en 

særdeles positiv evaluering samtidig med, at spil-

lerne havde taget øvelserne til sig i løbet af året, 

og øget deres grundlæggende fysiske færdigheder 

som bevægelighed, koordination og core styrke.  

I år har vi derfor udvidet kredsen og ligeledes invi-

teret fægtning og cykelsport med. Basistræningen 

er en kombination af fysiske øvelser med dertil-

hørende forklaringer og betydninger af øvelserne, 

således at deltagerne bliver klogere på de fysiolog-

iske aspekter, mens de træner.

Folkeskoler

København har i 2015 to velfungerende idræts- 

folkeskoler. Bellahøj Skole har haft idrætsprofil og 

MØD 16 ÅRIGE CLARA KALL
Løber i Sparta og elev på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi



2. Styrkelse af Team Copenhagen

2.1. Økonomi
Udover det kommunale tilskud på 7.100.940 kr. 

(inkl. særbevillingen på 0,5 mio. kr.) har vi i 2015 

arbejdet på at fastholde vore indtægter fra sam-

arbejde med mellemstore og små sponsorer, og 

fokuseret på at finde nye samarbejdspartnere, så vi 

kan fastholde og videreudvikle de ambitiøse tilbud til 

de københavnske klubber og atleter.

2.2 Sponsorarrangementer
2015 har budt på to hospitality-arrangementer, 

hvor vores sponsorer har haft mulighed for at 

deltage med medarbejdere og egne kunder. Med 

tidligere verdensmester i skeetskydning, Jesper 

Hansen fra Københavns Flugtskytte Klub, som kyn-

dig instruktør blev der skudt efter lerduer på ba-

nerne på Amager. Siden blev der kørt på mountain-

bike i Hareskoven, hvor Dansk Mountainbike Klubs 

talent- og elitechef Thorsten Breiding sammen med 

det unge lovende MTB-talent, Marcus Hoyer, gav 

god instruktion og indblik i tekniske detaljer for alle 

de fremmødte. 

Herudover var alle samarbejdspartnere i februar 

inviteret til Copenhagen Open i dans og EM i  

standarddans, som blev afholdt i flotte rammer  

i Tivoli Hotel & Congress Center Danmarks-

mesterfesten på Københavns Rådhus i marts  

og Copenhagen Athletics Games på Østerbro  

stadion i august. 

Alle anledninger med hyggelige og netværksorien-

terede forarrangementer.

I 2016 vil vi i samarbejde med vore dygtige klub-

ber også invitere vore mellemstore sponsorer på 

sportslige oplevelser, der får pulsen op. 

2.3. Kommerciel udvikling
Tilgangen af midler udover det kommunale tilskud 

har igen i 2015 beroet på trofaste sponsorer og 

loyale samarbejdspartnere og leverandører, som har 

ydet væsentlige rabatter. Men der har desværre ikke 

været øget tilgang af deciderede sponsorkroner.

Netværk

Deltagelse i netværk er en af de måder Team  

Copenhagen holder sig orienteret om ny viden,  

finder sparring og inspiration. Nogle etableres i 

regi af Team Copenhagen Eliteidrætsnetværk og 

TALENT-DK. Dertil kommer deltagelse i Team  

Danmarks arrangementer og regionale elitekom-

munes netværk. 

Talentudviklingsmiljøer
Et væsentligt element i Team Copenhagens arbej-

de med den københavnske eliteidræt er at skabe 

træningsmiljøer i verdensklasse.  Konkret drejer det 

sig om, at der i de københavnske klubber opbyg-

ges træningsforhold, som tager hånd om de stør-

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

den danske og internationale seniorelite.

Stadig flere klubber har i løbet af de seneste 

år udviklet disse talentudviklingsmiljøer. I nogle 

tilfælde er det rene klubmiljøer, hvor en enkelt klub 

har etableret kvalitetsfyldte rammer for udviklingen 

af deres talenter, mens andre er regionale træ-

ningsmiljøer, hvor flere klubber og specialforbund 

samarbejder om at drive kraftcentre. Flere af disse 

miljøer er også involveret i Team Copenhagen Elite-

idrætsakademi, så talentudviklingen kan ske på en 

samfundsmæssig forsvarlig måde, hvor eliteidræt 

og uddannelse går hånd i hånd.

Team Copenhagen vil i årene fremover bestræbe 

sig på 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.

”Vi har i et godt og konstruktivt samarbejde med Team  

Copenhagen afholdt et par gode arrangementer  i året,  

der er gået. De har været godt arrangeret, og der har  

været spændende deltagelse og indlæg fra atleternes side.”

 

Keld Danielsen, partner i Deloitte, som sponserer  

Team Copenhagen
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Tilsvarende har udviklingen i annonceindtægter til 

CPH sport magasinet vist en trist udvikling. Så der er 

blevet realiseret mindre end halvdelen af det budget-

terede. Dette har været stærkt medvirkende til, at 

magasinet ikke udkommer i 2016.

Mod slutningen af 2015 har vi i samarbejde med en 

specialist på sponsormarkedet set på alternative 

tilgange til sponsorer, og med ideer herfra vil vi inten-

sivere jagten på sponsorindtægter i 2016.

Trods ovennævnte økonomiske udfordringer kan vi 

fortsat glæde os over, at stabilitet og loyalitet er ken-

detegnende for TALENT-DK´s partnere. Hertil kommer, 

at vi i 2016 sammen med virksomheden Vindermen-

talitet udbyder uddannelsen ”Ledelse af talent”.

Team Copenhagen har i 2015 også formidlet kon-

takten til Det Bentzenske Understøttelseslegat, som 

støtter projekter af mere social karakter. Her har  

Nørrebro Taekwondo Klub i februar modtaget 

10.000 kr. til deres arbejde med talentudvikling af 

børn i aldersgruppen 11 - 14 år. Stevnsgade Ba-

sketball modtog ligeledes 10.000 kr. til deres projekt 

og arbejde med børn og unge i Mjølnerparken. Og 

sidst på året kunne SIK Fight modtage 20.000 kr. til 

arbejdet med unge boksetalenter på Nørrebro. 

I 2016 vil vi sammen med bestyrelsen for legatet 

igen søge at finde klubber og projekter, der kan 

modtage støtte.

2.4. Kommunikation
Websites

teamcopenhagen.dk

Teamcopenhagen.dk fungerer primært som platform for: 

  Daglige nyheder fra den københavnske elite-

idrætsverden.

  Løbende information om afholdelse af kurser, 

tilmeldingsfrister, kontakter m.m.

  Information om sportsarrangementer i København. 

  Generel information om Team Copenhagen, 

støttekonceptet m.m.

  Link til den digitale version af Team Copenhagens 

magasin CPH sport.
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Danmarksmesterfesten 2015 

Den 3. marts 2015 strålede Københavns Rådhus 

med københavnske medaljevindere. De var samlet 

til den årlige Danmarksmesterfest. Festen er en 

hyldest til de københavnske udøvere, der har 

vundet senior DM eller en EM/VM-medalje i det 

forgangne år. Det er Københavns overborgmester,  

som inviterer til festen, der arrangeres af Team 

Copenhagen i samarbejde med medarbejdere på 

Københavns Rådhus. 

400 gæster var samlet i Rådhussalen, som sum-

mede af glade eliteidrætsudøvere. Festen blev skudt 

i gang med en tale af overborgmester Frank Jensen. 

Herefter imponerede springere fra Københavns 

Trampolinklub salen med en opvisning. Hækkeløbe-

ren Nicolai Hartling fra Sparta gjorte efterfølgende 

sin entre på scenen til en snak om hans angreb 

på historiske rekorder. Dernæst indtog dansere fra 

Sportsdanserforeningen KAF scenen med både 

standard og latin. Underholdningsdelen blev sluttet 

af med lækker musik fra ”Året efter”, som består af 

musik erne, Asger Møller og Simon Luth på guitar, 

som også spiller i Mads Langers band.

Herefter gik turen op ad trappen til festsalen, hvor 

de eftertragtede rådhuspandekager ventede.  

Hvert år til festen kårer Team Copenhagen ”Årets 

Idrætstalent”, og ”Årets Idrætstalent 2014” blev 

den dengang 14-årige bokser Mahdi Jallaw fra 

bokseklubben SIK Fight på Nørrebro. Mahdi har 

trods sin unge alder allerede dengang to euro-

pamester-titler: U15 og U17. Sidenhen er flere 

flotte resultater kommet til. Følg hans vej på både 

Instagram (Mahdijallaw_) og Facebook (facebook.

com/jallawi10)
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TALENT-DK.dk

Websitet TALENT-DK.dk tjener et andet formål end 

Team Copenhagens website, idet det ikke leverer 

daglige nyheder, men i højere grad har som mål at 

være et middel til inspiration, debat og information.

Også i 2015 har hjemmesiden været brugt til at 

informere om de forskellige arrangementer, der er 

blevet afholdt i TALENT-DK-regi. Derudover er der 

på hjemmesiden links til interessante artikler,  bøger 

og interviews, som kunne tænkes at inspirere 

TALENT-DK.dk’s besøgende.

Der er 305 abonnenter på TALENT-DK’s nyhedsbrev. 

Der sendes blandt andet nyhedsbreve ud som optakt 

til og opfølgning på TALENT-DK’s aktiviteter.

tcph-akademi.dk

Team Copenhagen Eliteidrætsakademis website 

tcph-akademi.dk er en nødvendig del af Elite-

idrætsakademiets formidling til kommende elever og 

forældre, der ønsker information om mulighederne 

for at kombinere en ungdomsuddannelse med en 

høj træningsmængde. Websitet benyttes ligeledes til 

at fortælle om elevernes resultater. Derudover sæt-

tes der hver uge fokus på en af eleverne på Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi. 

I løbet af foråret 2016 bliver Eliteidrætsakademiets 

website integreret i det nye teamcopenhagen.dk. 

 

Facebook 

Team Copenhagen og Team Copenhagen Elite-

idrætsakademi er begge repræsenteret på 

Facebook. Her formidles nyheder omkring de 

københavnske eliteklubbers præstationer og 

sportsbegivenheder i København samt informa-

tioner af mere praktisk karakter i forhold til Elite-

idrætsakademiet.  

CPH sport magasinet

CPH sport er udkommet fire gange årligt siden 

2006. Det vil det dog ikke gøre fremover, for de-

cember-udgaven i 2015 er det sidste magasin, der 

udkommer. Vi vil dog stadig udarbejde temaer og 

artikler, som vil blive udgivet på det nye teamco-

penhagen.dk-site, som bliver lanceret i april 2016.   



Side 27

Årsberetning 15

Magasinet udkom i 20.000 eksemplarer og blev 

blandt andet distribueret på samtlige københavn-

ske idrætsanlæg, Københavns idrætsskoler, til de 

københavnske klubber, en række SPORTMASTER- 

butikker, ungdomsuddannelser og på mere end 24 

københavnske caféer. 

CPH sports formål var at skabe debat og fortælle 

alle de gode eliteidrætshistorier fra København, som 

ellers ikke blev fortalt i medierne. Dette blev gjort 

med stor opbakning fra de københavnske eliteklub-

ber, ikke mindst fordi CPH sport satte ansigt på 

hovedstadens mange dygtige udøvere og ledere.

I 2015 havde magasinet ”overgangen fra junior til 

senior” som et gennemgående tema i alle fire ud-

gaver, som hver især belyste et perspektiv på det 

overordnede tema:

  Den svære overgang fra junior til senior

  Relationer som nøgle 

  Værdien af mentale færdigheder

  Vi varmer op til OL – erfarne OL-deltagere  

deler ud af deres erfaring

Alle CPH sport magasiner er at finde online i en 

iPaper-version, som man finder via teamcopen-

hagen.dk og på flere af eliteklubbernes hjemmeside. 

Mediearbejde

Team Copenhagen arbejder kontinuerligt på at 

 skabe medieomtale af den københavnske elite-

idræt i lokale og landsdækkende medier. Medie-

omtalen 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 medier.

2.5. Vidensnetværket TALENT-DK

TALENT-DK’s partnere er repræsentanter for de fire 

performancekulturer: eliteidræt, forskning/uddan-

nelse, 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 organisatio-

ner. Team Copenhagen fungerer som sekretariat 

og drivkraft for TALENT-DK. Arrangementerne i 

TALENT-DK afholdes i form af fire-fem årlige inspi-

rationsmøder, som byder på oplæg og diskussion 

partnerne imellem. Derudover afholdes der hvert år 

et heldagsseminar i november.

Overskrifterne for inspirationsmøderne og  

seminaret var i 2015:

  Talent og entreprenørskab

  Det frisættende slip

  Uddannelse og talentudvikling

  Jeg – et talent

  Forældres rolle i forhold til talentudvikling

  Talentets relationer (seminar)

Team Copenhagen i medierne i 2015

  Team Copenhagen er nævnt i sammenlagt 47 artikler.   

  Det potentielle antal modtagere i 2015 var 4.833.350.  

(Tallet er baseret på det, som medieovervågningstjenesten 

Infomedia betegner som ”bruttodækning”) 

Team Copenhagen blev desuden nævnt i en række digitale 

medier. Vi har imidlertid ikke ressourcer til en løsning, der  

overvåger digitale medier.

Se en kort video med prisover-

rækkelsen på Team Copenhagens 

Facebook-side.



Danske mestre – senior og ungdom
I en bred buket af danske mestre er der altid klubber, der skiller sig ekstraordinært ud. 
Sparta satte sig traditionen tro på atletiktronen med nye sejre ved hold-DM for både mænd 
og kvinder. Derudover blev det til 52 individuelle medaljer ved senior-DM – heraf 21 af guld. 
Ved ungdoms-DM ude og inde hentede Spartanerne i alt 181 medaljer – heraf 81 af guld.

Ved senior-DM i judo fordelte fire københavnske klubber hele 8 individuelle guldmedaljer 
mellem sig, ligesom også holdguldet gik til København – denne gang til PI Judo. Også på 
ungdomsfronten er københavnsk judo dominerende. Det blev til 17 DM- guldmedaljer – 
her med Brønshøj Judo Club og Amager Judo Skole som topscorere.

Vanen tro dominerede Københavns Skiklub i sneen, hvor det blev til 10 danske seniorme-
sterskaber i forskellige discipliner. Dominansen er ikke mindre på ungdomssiden, hvor det 
blev til 41 DM-medaljer, heraf 16 af guld.

Københavns Trampolin Klub dominerer ligeledes på ungdomsfronten, hvor det blev til 21 
DM-medaljer, heraf 8 af guld.

Hovedstadens Svømmeklub er også begyndt at vise sit store potentiale og hentede 17 
medaljer ved ungdoms-DM – de 7 af guld.

I det hele taget er det ungdomsresultaterne, der imponerer mest. Den københavnske 
ungdomselite holder et flot niveau. Indenfor de idrætsgrene som Team Copenhagen støtter, 
blev det i 2015 til 171 danske ungdomsmesterskaber – mere end en fordobling siden 2009.

Det blev til 69 individuelle danske mesterskaber i de idrætsgrene, Team Copenhagen støtter.

Sportslige resultater 2015

Ungdomsmedaljer
Københavns Trampolin Klub
21 medaljer, heraf 8 af guld

Hovedstadens Svømmeklub
17 medaljer, heraf 7 af guld

Amager Judo Skole
18 medaljer, heraf 9 af guld

Sparta
194 medaljer, heraf 89 af guld

Københavns Skiklub
41 medaljer, heraf 16 af guld

Antallet af danske ungdomsmesterskaber inden 

for de idrætsgrene, Team Copenhagen støtter,  

er steget fra 68 i 2009 til 171 i 2015.
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Internationale medaljer
Også internationalt imponerer den københavnske ungdom.

Her er det især værd at nævne de seneste tre års vindere af Team Copenhagens talentpris:

  Årets talent i 2014, Mahdi Jallaw fra SIK Fight, der i 2014 vandt EM-guld for U15-boksere, 
gentog bedriften i 2015 med et nyt EM-guld, denne gang i U17-rækken.

  Hans forgænger, Simon Andreassen fra DMK, der i 2014 blev juniorverdensmester i 
mountainbike, blev igen i 2015 verdensmester. Denne gang i cykelcross for U19-ryttere.

  Årets talent i 2012, Kolja Dahlin fra Fægteklubben Trekanten, vandt i 2015 bronze ved 
junior-EM – og blev nummer otte ved junior-VM.

Spartas Nicolai Hartling er løbet ind i seniorrækkerne og markerede sig udover at sætte dansk 
rekord i 400 meter hæk også ved at vinde bronze ved U23-EM på distancen.

Københavnske senioratleter hentede igen i 2015 en stribe nordiske mesterskaber, og derud-
over var det mest bemærkelsesværdige internationalt, at skeetskytten Jesper Hansen fra KFK, 
der er udtaget til OL i Rio, vandt bronze ved EM.

En af de største udfordringer de kommende år bliver dog utvivlsomt at sikre, at den talentfulde 
ungdom også bryder igennem på seniorniveau – ikke kun nationalt, men også internationalt.

Årets Idrætstalent 2012: Kolja Dahlin Årets Idrætstalent 2013: Simon Andreassen Årets Idrætstalent 2014: Mahdi Jallaw
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Målsætninger for 2016

Udvikling af eliteidrætten i København

Handling Målsætning

Konsulentydelser og økonomisk støtte til klubberne

Klub- og bestyrelsesuddannelse Individuelle forløb for 4-5 klubber.

   Opfølgningsforløb (inkl. Mønsterklubanalyse) efter 3 år – 

ca. 4 klubber.

Suppleringsuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer 1 hold – ca. 25 deltagere.

Mentalitetstræning for talenttrænere  Videreføre aktuelle forløb – igangsætte ny  

gruppe i 2. halvår.

Sportslig ledelse  Tilskynde klubber til ansættelse af sportschefer  

– evt. rekrutteringsbistand.

Udviklingsplaner for elitetrænere  Prioritere trænernes fortsatte udvikling gennem  

Støttekonceptet.

Styrkelse af talent- og elitemiljøer  Implementering af kulturanalyse – implementeres bl.a.  

via Klubuddannelsen.

Facilitetsmæssige forbedringer  Fortløbende afdækning af behovet for faciliteter ved støt-

teevalueringsmøder.

  Fortsat indsats via Idrætsforum København

Støttetildelinger 3 tildelinger – i alt 3,0 mio. kr.

Kompetenceudvikling

Eliteidrætsnetværk 3 møder i løbet af året.

Inspirationsmøder og seminar i TALENT-DK 4-5 inspirationsmøder – min. 15 deltagere fra klubberne.

  Talentseminar (4 kvt.) – min. 20 deltagere fra klubberne.

Optimering af de aktives rammer

Fortsat styrkelse af Team Copenhagen  Fortsat udbygning af markedsføring på idrætsefterskoler.

Eliteidrætsakademi Større sammenhæng mellem idrætsfolkeskoler og akademi.

  Opstart af 10. klasse-tilbud – august.

  Uddannelse af morgentrænere – 1-2 kurser.

  Life skills kurser for elever og ressourcepersoner.

  Sportsernæringskurser for elever og forældre.

  Skadesforebyggende kurser for elever.

  Fysiologisk screening og opfølgende samtale til alle elever. 

  ”Pure Performance”-kursus - forsøgsordning. 

Uddannelse af øvrige aktive Kurser i sportsernæring, skadesforebyggelse og Life Skills.

Events

Copenhagen Athletics Games 2016  Team Copenhagen varetager forarrangement for  

samarbejdspartnere.

Københavns Kommunes fest for de Forarrangement for samarbejdspartnere.

danske mestre (senior)  Planlægning og afvikling af arrangement i Rådhushallen 

på vegne af kommunen.



Styrkelse af Team Copenhagen

Handling Målsætning

Kommercielle aktiviteter

Kommercielle indtægter Sponsoraftaler: 375.000 kr.

  Annoncer på web: 60.000 kr.

  Partnerafgifter TALENT-DK: 300.000 kr.

  Events og workshops i TALENT-DK: 100.000 kr.

Fundraising Samlet tilgang på 100.000 kr.

Kommunikation

Revitalisering af Team Copenhagens identitet  Tydeligere sammenhæng mellem Team Copenhagens platforme.

   Kampagne til forøgelse af Team Copenhagens  

kendskab – 2.-4. kvartal.

  Ny brand book udarbejdes – 2.-3. kvartal.

Websites Nye udgaver af websites i 1.-2. kvartal.

Sociale medier  Kampagne på FB - mål: at øge antallet af besøgende  

på de nye websites.

Styrkelse af akademiets kommunikation  ”Ugens akademi-elev” på website og Facebook fortsætter  

– på sigt gerne i videoformat.

  Videoreportager fra morgentræning – 1-2/år.

   Inddragelse af ”Ambassadør-korps” (tidl./nuv. elever)  

i kommunikationen.

  Ny profil-brochure (2. halvår).

Netværk

Samarbejde med Team Danmark Videreførelse af årlig perspektivdag – september

  Deltagelse i respektive netværk.

Samarbejde med DIF Aftalt dialog om nye uddannelsestiltag.

  Overblik over DIF´s rådgivningsmuligheder  

  – for klubber og Team Copenhagen.

Deltagelse i Idrætsforum København  Tættere relationer til specialforbund – fokus på facilitets-

forbedringer.

Samarbejde med NEXS (KU) Tilbyde muligheder for bachelor- og specialestuderende.

TALENT-DK Årligt partnermøde.

  3-5 inspirationsmøder.

  Heldags seminar (4. kvt.).

   Opstart på uddannelsen ”Ledelse af talent” i samarbejde med 

Vindermentalitet.

  Udarbejde antologi – ultimo året.

  Center for Talentudvikling – funding til etablering søges rejst.
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Bestyrelse

Carl Christian Ebbesen, formand 
Kultur- og fritidsborgmester

Andreas Pourkamali, næstformand
Kultur- og fritidsudvalget

Fritz Schur
Adm. direktør, Fritz Schur Gruppen

Klaus Mygind
Københavns Borgerrepræsentation

Nels Petersen
Tidligere kommunikationsdirektør Nykredit 

Knud Skadborg
Konsulent i Team Danmark

31.12. 2015

Berit Puggaard
Underdirektør, TNS Gallup

Christian Gangsted-Rasmussen
Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen

Jesper Dünweber Darre
ABC Cykling



Sekretariatet

Partnere i

Lise Warren Pedersen

Uddannelseskonsulent

Leif Chr. Mikkelsen

Direktør

Henrik Büchner 

Ansvarlig for salg og marketing

Jeppe Haugaard

Idrætskonsulent

Helene Kaas

Kommunikationskonsulent

31.12. 2015

31.12. 2015

Erhvervsliv
Københavns Kommune, Børne- og 

Ungdomsforvaltningen (BUF)

NOVO Nordisk

Nykredit

People Test Systems A/S

Kunstens verden
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Det Kgl. Teater

Statens Museum for Kunst

Statens Scenekunstskole

Forskning og uddannelse
Akademiet for Talentfulde Unge

Børn, Unge & Fritid, Gentofte Kommune

Gifted Children

Niels Brock

Københavns Idrætsefterskole (KIES)

Professionshøjskolen METROPOL

Sankt Annæ Gymnasium

ScienceTalenter

Eliteidræt
Dansk Atletik Forbund (DAF)

Dansk Boldspil-Union (DBU)

Dansk Håndbold Forbund (DHF)

Dansk Svømmeunion

Eliteidræt Odense

F.C. København School of Excellence

Helsingør Talent og Elite

Københavnske eliteklubber  

(via Team Copenhagen)
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  

1. januar - 31. december 2015 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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret  

1. januar - 31. december 2015. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,  

beretningen omhandler.

København, den 15. marts 2016

Direktion Leif Chr. Mikkelsen, administrerende direktør

Bestyrelse Carl Christian Ebbesen Michael Gatten

  formand næstformand

  Jesper Dünweber Darre Christian Gangsted-Rasmussen

  Klaus Mygind Nels Petersen

  Berit Puggaard Fritz Schur

  Knud Skadborg

Påtegninger
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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 

2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet (side 36-45) 

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 nødven-

dig 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 risiko-

vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab,  

der giver et retvisende 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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret  

1. januar - 31. december 2015 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 15. marts 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Henrik Wellejus Ole Ørnstrup

statsautoriseret revisor 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 bred vifte af akti-

viteter. Hvert år uddeler fonden økonomisk støtte til en stor række eliteprojekter, hvoraf talentprojekter 

naturligt udgør omtrent 80% af den samlede projektportefølje.

Herudover forestår fonden flere specialudviklede uddannelsesforløb, hvor især den store organisations- og 

lederuddannelse har bidraget til et stort kvalitetsløft i mange københavnske klubber. Dette tilbud udbydes 

fortsat til både nytilkomne eliteaktiviteter og klubber, der har gennemført en større udskiftning af ledelsen. 

Og da udviklingen af tidssvarende elitekultur og -miljø er dynamisk, vil alle vore større uddannelsesaktivi-

teter være genstand for løbende revision. Fonden fungerer også løbende som konsulent og udfordrende 

sparringspartner på en række forskellige udviklingsprojekter i klubberne.

I 2015 har der været en række nye kursustiltag på programmet, og fokus på den sportslige ledelse er 

blevet forstærket.

Herudover leverer fonden en stor indsats med hensyn til at kommunikere om den københavnske elite-

idræts mange præstationer og kvaliteter. Dette er primært foregået gennem magasinet CPH sport, der 

udkommer fire gange om året, fondens tre websites samt aktiviteter på sociale medier. Samlet set en 

indsats der bidrager til at give et billede af København som en dynamisk by med et stærkt idrætsliv.

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, Københavns Tekniske Skole, Efterslægten HF - og fra august 2016 udbygges 

akademiet med et 10. klasse tilbud. Herudover samarbejder akademiet med Falkonergårdens Gymna-

sium, 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 siden. Fra 2012 modtog Team Copenhagen en 4-årig bevilling med 0,5 mio.kr., som var øremær-

ket til en opmanding samt drift og udvikling af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Bevillingen udløb 

ved årsskiftet og har ikke været mulig at få forlænget. Dette har betydet, at det er blevet besluttet at 

standse produktionen af magasinet CPH sport. I stedet søges den formidlingsmæssige side af stofområ-

derne fremover varetaget ved hjælp af de renoverede websites, som ligger klar til lancering i marts 2016.

Herudover har fonden søgt at generere midler gennem sponsorater, fondsmidler samt indtægter fra net-

værksaktiviteter (TALENT-DK: Partnerafgifter, workshop og seminardeltagelse). Især sponsorindtægterne 

har de seneste mange år været stærkt under pres, både som en konsekvens af den økonomiske situation 

samt sponsorvirksomhedernes øgede krav til ”value for money”, som kan være svær at levere uden ret-

tigheder over klubberne.

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 2015
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  2015 2014
 Note kr. kr.

Kommercielle indtægter mv.  689.339 766.318

Offentligt tilskud  7.100.940 7.535.868

Indtægter  7.790.279 8.302.186

Personaleomkostninger  3.118.507 3.005.669

Andre eksterne omkostninger 1 1.237.576 1.309.040

Arrangementer  169.422 338.268

Omkostninger  4.525.505 4.652.977

Resultat før finansielle poster  3.264.774 3.649.209

Finansielle poster 2 (419) 49.532

Resultat før skat  3.264.355 3.698.741

Skat af årets resultat 3 0 0

Årets resultat  3.264.355 3.698.741

Resultatdisponering

Udloddet til eliteidræt:

Direkte støtte 4 2.850.000 3.265.000

Øvrig støtte   44.690 28.864

Træner- og sportschefspulje  0 15.764

Klubuddannelse  316.414 632.505

   3.211.104 3.942.133

Overført fra tidligere år  53.251 (243.392)

   3.264.355 3.698.741
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Balance
Balance pr. 31.12.2015
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  2015 2014
 Note kr. kr.

Tilgodehavende kommercielle indtægter  0 27.825

Tilgodehavende moms  134.990 111.844

Forudbetalte omkostninger  53.384 2.599

Likvide beholdninger  4.071.823 4.061.312

Omsætningsaktiver  4.260.197 4.203.580

Aktiver  4.260.197 4.203.580

Grundkapital  300.000 300.000

Overført resultat  3.407.125 3.353.874

Egenkapital 5 3.707.125 3.653.874

Feriepengeforpligtelse  345.487 351.202

Skyldige omkostninger  207.585 198.504

Gældsforpligtelser  553.072 549.706

Passiver  4.260.197 4.203.580
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Noter til årsrapporten
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1 Andre eksterne omkostninger  2015 2014

  kr. kr.

Husleje 200.000 200.000

Tryksager 467.091 486.715

Kontorartikler 33.407 55.104

Hardware 8.439 9.105

It-udvikling mv. 70.722 83.569

Konsulentassistance - it 99.150 12.446

Internetabonnement 78.976 49.489

Telefon 7.300 4.629

Aviser 0 4.195

Markedsføring 17.630 15.375

Revision og regnskabsmæssig assistance 73.500 69.200

Personaleomkostninger 3.259 6.777

Kursusomkostninger, netto 34.172 17.754

Mødeomkostninger 4.820 8.539

Rejseomkostninger 21.195 30.630

Konsulentassistance - business 44.587 77.160

Konsulentydelser, TALENT-DK 27.480 88.125

Honorar 26.500 47.889

Øvrige omkostninger 19.348 42.339

  1.237.576 1.309.040

2. Finansielle poster

Renter af bankindestående 997 49.532

Renteudgifter - negativ rente (1.416) 0

  (419) 49.532

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   2015

  kr.

København Trampolinklub 150.000

Fægteklubben Trekanten 150.000

Sportsdanserforeningen KAF 150.000

Københavns BMX Klub 70.000

DSR og KVIK - kraftcenterprojekt 150.000

Ajax København Håndbold 140.000

Copenhagen Beachvolley 100.000

Dansk Mountainbike Klub 140.000

Hovedstadens Svømmeklub 130.000

Nørrebro Taekwondo Klub 150.000

Skøjteklub København 100.000

Stevnsgade Basketball 120.000

ABC Cykling 125.000

B93 150.000

Copenhagen Floorball Club 100.000

DSR og KVIK 150.000

Judo Copenhagen 100.000

Københavns Badminton Klub 125.000

Københavns Bordtennis Klub 150.000

KIF 100.000

Københavns Skiklub 100.000

Sparta Atletik & Motion 200.000

  2.850.000

5 Egenkapital  Grundkapital Overført resultat I alt

   kr. kr. kr.

Egenkapital 01.01.2015 300.000 3.353.874 3.653.874

Årets resultat før uddelinger 0 3.264.355 3.264.355

Uddelt til eliteidræt 0 (3.211.104) (3.211.104)

Egenkapital 31.12.2015 300.000 3.407.125 3.707.125
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Bilag 1  
Støtte fra Team Copenhagen (beløb i kr.)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I alt

Atletik 40.000 180.000 200.000 240.000 280.000 278.000 275.000 280.000 300.000 325.000 300.000 300.000 2.998.000

Badminton 45.000 170.000 85.000 100.000 100.000 100.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.350.000

Basketball 45.500 0 0 0 0 0 50.000 50.000 80.000 125.000 120.000 120.000 590.500

BMX 0 0 0 0 0 0 50.000 40.000 50.000 40.000 70.000 70.000 320.000

Boksning 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

Bordtennis 0 80.000 125.000 150.000 175.000 175.000 225.000 225.000 235.000 235.000 210.000 150.000 1.985.000

Billard 26.000 104.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.500

Brydning 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Cykelsport 0 0 81.000 80.000 180.000 235.000 160.000 265.000 265.000 290.000 275.000 265.000 2.096.000

Floorball 15.000 70.000 70.000 110.000 100.000 100.000 60.000 0 0 50.000 95.000 100.000 770.000

Fodbold 120.000 120.000 120.000 147.000 120.000 150.000 175.000 295.000 270.000 280.000 245.000 150.000 2.192.000

        (-60.000) (60.000)             

Fægtning 83.000 0 80.000 90.000 90.000 110.000 120.000 110.000 125.000 130.000 130.000 150.000 1.218.000

Gymnastik 0 57.000 80.000 120.000 120.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 537.000

Hurtigløb på skøjter 0 0 40.000 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 0 0 0 0 200.000

åndbold 70.000 150.000 150.000 150.000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 140.000 1.650.000

Ishockey 0 55.000 0 0 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 0 140.000 100.000 1.005.000

Kajak 20.000 30.000 30.000 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 160.000

Karate 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Kunstskøjteløb 40.000 20.000 0 0 0 0 80.000 90.000 125.000 150.000 140.000 100.000 745.000

Motorsport 20.000 80.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000

Roning 0 85.000 146.000 205.600 280.000 260.000 260.000 250.000 260.000 260.000 240.000 300.000 2.546.600

Rulleskøjteløb 0 40.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000

Rugby 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000

Sejlsport 10.000 0 30.700 30.000 30.000 0 0 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 80.000  920.000

Skydning 81.000 0 102.000 82.000 20.000 0 0 0 25.000 75.000 0 0 385.000

Sportsdans 65.000 0 40.000 100.000 100.000 0 100.000 120.000 130.000 130.000 150.000  935.000

Squash 0 70.000 70.000 20.000 80.000 80.000 83.000 75.000 100.000 0 0 0 578.000

Styrkeløft 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 60.000

Svømning 0 49.800 0 0 0 0 0 0 80.000 125.000 120.000 130.000 374.800

Taekwondo 50.000 100.000 125.000 125.000 165.000 125.000 125.000 125.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.390.000

Tennis 0 0 50.000 60.000 60.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 650.000

Trampolin 0 0 0 55.000 80.000 110.000 120.000 110.000 110.000 110.000 150.000 150.000 845.000

Triatlon 117.700 97.500 150.000 196.500 171.500 150.000 50.000 125.000 150.000 150.000 175.000 0 1.533.200

Volleyball/beachvolley 69.500 150.000 209.300 140.000 120.000 50.000 0 60.000 70.000 90.000 120.000 100.000 1.078.800

Vægtløftning 0 0 0 0 0 0 25.000 20.000 0 0 0 0 45.000

Idrætsforskning 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

I alt  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 3.265.000 2.850.000 30.664.100

Bilag
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Bilag

Bilag 2  
Københavnske medaljevindere for seniorer 2006 – 2015

 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

2013 74 58 69 201

2014 80 67 51 198

*Fra og med 2012 medregnes kun medaljer vundet indenfor DIF godkendte idrætsgrene. 

2015  Individuel Hold

Guld  76 6

Sølv   57 6

Bronze   50 2

Sum   183 14

Københavnske seniorhold i bedste række: 2005 – 2015

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I alt  21 27 29 31 28 30 32 35 33 31 30



Side 48

Årsberetning 15

Fondsoplysninger
Fonden Team Copenhagen

 Nyropsgade 1, 3 

 1602 København V

 T: +45 3366 3982

 info@teamcopenhagen.dk

 www.teamcopenhagen.dk 

 facebook.com/teamcopenhagen

 CVR-nr: 2766 4474

 Stiftet: 19. april 2004

 Hjemsted: København

 Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse Carl Christian Ebbesen, bestyrelsesformand, Kultur- og fritidsborgmester

pr. 31.12.2015 Andreas Pourkamali, næstformand, Kultur- og Fritidsudvalget

 Klaus Mygind, Københavns Borgerrepræsentation

 Fritz Schur, Fritz Schur Gruppen

 Knud Skadborg, Team Danmark

 Nels Petersen, Nykredit

 Christian Gangsted-Rasmussen, Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen

 Berit Puggaard, TNS Gallup

 Jesper Dünweber Darre, ABC Cykling

 Bestyrelsen modtager ikke vederlag

Direktion Leif Chr. Mikkelsen, direktør

Sekretariat Leif Chr. Mikkelsen, direktør

 Jeppe Haugaard, idrætskonsulent 

  Henrik Büchner, marketingkonsulent

  Helene Kaas, kommunikationskonsulent

 Lise Warren Pedersen, uddannelseskonsulent

 

Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 Weidekampsgade 6

 0900 København C

Banker Sydbank  

 Kgs. Nytorv 30

 1050 København K



Tryk Damgaard-Jensen A/S

 Speditørvej 9

 2450 København SV

Design Tonning Design

Oplag 250 stk.

Fotos Kim Gudmand

 Klaus Sletting

 MM Photography - Mitzi  

 Dyrekær Matthiesen

 Robert Dines Rasch

 Steen Brogaard

 Svend Bertil Frandsen

 Terje Bjørnsen 

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk eller fotogra-

fisk gengivelse af Årsberetning 2015 eller dele heraf 

er uden Team Copenhagens skriftlige samtykke 

forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Sponsorer 
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