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Forord

København bliver et stadig bedre sted
at dyrke eliteidræt

Dette er Team Copenhagens syvende årsberetning,

Traditioner – og nye veje

og det er heldigvis symptomatisk for fondens virke,

Blandt ”vore” foreninger vil jeg fremhæve SPARTA,

at jeg igen kan berette om et år med spændende

Københavns Bordtennisklub samt roklubberne

udvikling og fine resultater.

DSR og KVIK.

Muligheder og ansvar

Atletikherrerne sikrede sig oprykning til den
europæiske superliga, og som kvinderne sikrede

I august kunne Team Copenhagen Eliteidræts

de sig igen det danske holdmesterskab. Her

akademi starte sin anden sæson med en udvidel

til kommer en meget stor mængde individuelle

se, så håndboldtalenter nu også kunne få glæde af

senior- og ungdomsmesterskaber. Kvindeholdet i

akademiets tilbud. I løbet af efteråret blev der ind

Københavns Bordtennisklub sikrede sig for første

gået aftale med Københavns Tekniske Skole (KTS),

gang det danske mesterskab, mens herreholdet

så både HTX- og øvrige faglige elever i 2011 kan

markerede, at afstanden op til de øverste trin på

søge optagelse på akademiet. Og endelig vil der

mesterskabsskamlen er blevet meget lille; hvilket

i 2011 blive åbnet mulighed for talenter fra bord

yderligere er blevet forstærket ved holdets tilgang

tennis og kunstskøjteløb og cykelsport (landevej

af Kasper Sternberg, som i efteråret vandt EM-sølv

og mountainbike).

i herredouble.

Akademiet har fået en flyvende start, men der er

Roerne har vist, at de både gennem samarbejde

ingen tvivl om, at alle implicerede parter løbende

i det fælles kraftcenter og benhård konkurrence

skal stille krav til sig selv og hinanden om kontinu

har formået at fastholde deres positioner som

erlig udvikling og tilpasning, så vi sammen udgør et

leverandører af roere i international topklasse.

optimalt tilbud for de unge idrætstalenter.

Og implementeringen af det spændende ”Talent
2016”-rekrutteringsprojekt giver allerede spænden

Hos de unge talenter skal oplevelsen af stigende

de løfter om udvikling af morgendagens stjerner.

lyst og evne til selv at tage ansvar for egen udvik
ling være en naturlig del af den samlede skoling.

Dyb respekt

TALENT-DK
Normalt forpligter vi os til at afholde 2-3 inspira
tionsmøder om året; men i 2010 blev det til fire me

At gå ud af efterårssæsonen med et forspring på

get spændende aftner. Maj bød på ”Fastholdelse af

19 points og en kvalificering til ottendedelsfinalen

talenter” med ungdomsforsker Søren Østergaard

i Champions League fortæller om et fantastisk år

og i juni havde vi fornøjelsen af seniorforsker Helle

for FCK. Og selv om, Team Copenhagen på ingen

Hedegaard Hein, som fortalte om sin forskning
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måde har andel i resultatet, vil vi ikke undlade at

vedrørende ”Ledelse af primadonnaer”. Efteråret
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udtrykke vores dybe respekt.

bød på HR konsulent Christian Mikkelsen, CODAN,

som gav os indsigt i ”Forløsning af potentiale”, og

organisatoriske ressourcer i et grelt lys i forhold til,

endelig var vi på Rytmisk Musikkonservatorium,

hvad der kræves for at spille med i den bedste liga.

hvor prorektor Lars Brinck inspirerede med sin

For størstedelen af idrætsgrenenes vedkommende

forskning af uformel læring.

handler det nemlig ikke kun om at drive forening;
det handler om at kunne drive forretning. Yder

Som noget nyt afviklede vi et suverænt partner

mere udgør utilstrækkelige konkurrencefaciliteter

arrangement på Det Kgl. Danske Musikkonser

for de indendørs idrætsgrene en alvorlig hindring

vatorium, hvor vi fik mulighed for at møde accor

for at spille med på øverste niveau i de respektive

dionisten Andreas Borregaard, som fortalte om,

boldspil. En hindring, som fortjener at blive fjernet i

hvordan han forberedte sig på at gå ind og levere

de kommende år.

sit ”livs største præstation.” Med temaet” Udvikling
af optimale talentmiljøer” afholdt vi den 9. novem

Det område, der tegnede sig bedst i analysen,

ber vort formentligt bedste talentseminar; denne

var arbejdet med at udvikle talenter. Og selv om

gang foregik det på Mariott Hotel, som gav os en

talentudvikling af fineste karat ikke automatisk

stor hjælpende hånd, da omkostningerne på vores

leder til deltagelse på højeste seniorniveau, er det

normale sted Takkeloftet nærmest var fordoblet.

vigtigt, at klubberne og Team Copenhagen aldrig

Så med stolthed kan TALENT-DK se tilbage på

taber fokus på dette område og på de holdninger,

et forrygende godt år, hvor fagligheden fik et ryk

der knytter sig til arbejdet. 2010 har i kølvandet på

opad. At vi hertil kan lægge, at den københavnske

store danske resultater budt på en del populistiske

eliteidræt har deltaget med ledere og trænere i

bud på, hvordan talentarbejdet i Danmark frem

større omfang end de tidligere år, lover godt for

over bør gribes an. Team Copenhagen vil aktivt

den fortsatte udvikling af talentarbejdet i Køben

slås for, at talenter udvikles med en respekt for det

havn.

omgivende samfund, så det sker på en social og
samfundsmæssig forsvarlig måde.

Krævende at være en
moderne forening

Vi har ikke længere hold, der starter på vores

I overensstemmelse med dynamikken i vores store

stadig klubber, der ønsker at gennemføre den;

organisations- og lederuddannelse har året for

enten fra begyndelsen, eller som nu føler sig

en række klubber, som tidligere har gennemført

modne til at kaste sig ud i overbygningen. Det

uddannelsen, budt på en opfølgende Mønster

sker gennem individuelt tilpassede forløb, hvor vi

klub-analyse. Det generelle billede viser, at de

stadig nyder samarbejdet med Henning Hansen

evaluerede klubber fortsætter styrkelsen af deres

fra SportHouse. Herudover bliver der i det nye år

nødvendige rammer. Men for enkelte klubber har

udbudt kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, så

det vist sig, at gassen på vitale områder er ved at

de kan blive helt fortrolige med at arbejde med

sive ud af ballonen. Disse vil vi selvfølgelig gerne

Udviklingsplanen.

store uddannelse i august, men der er heldigvis

hjælpe, men det kan også vise sig, at kræfterne
og de nødvendige ressourcer til elitearbejde ikke
fortløbende er til stede, og så er det sundt at se

Økonomi

virkeligheden i øjnene.

Med en vis optimisme forsøgte vi os i år med at
samarbejde med en sponsorformidler – dog abso

I slutningen af året udarbejdede vi til vores be

lut uden held. Så vi er ekstra glade for den hjælp,

styrelse en analyse af holdidrætternes situation i

som vores to største sponsorer, Deloitte og Sund
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København, og det var ikke just festlige plancher,

& Bælt har ydet os i 2010; og vi ser frem til fortsat
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der blev fremført. Især stod de økonomiske og

godt samarbejde i det nye år. Vi er også glade for

vores øvrige samarbejdspartnere, der tilsammen
giver os og de københavnske atleter nogle meget
hjælpsomme hænder. Tak til jer alle.
Vi har dog ikke opgivet at etablere nye samar
bejdsaftaler, hvor sponsorer får udbytte af idræt
tens mange kompetencer og muligheder. Det er
en vigtig sag for byens udvikling, at der tilbydes
gode rammer for vores talentfulde børn og unge,
og derfor satser vi fortsat på at få erhvervslivet til at
deltage i denne udvikling.

2011 – nye muligheder
I bestræbelserne på at skabe bedre faciliteter for
de københavnske atleter vil vi fortsætte vores gode
samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Og vi ser frem til, at beachvolley i marts 2011 får
sin indendørs arena. Men der er stadig en række af
vore klubber, der har behov for mere tid og fleksi
bilitet, for at de kan fastholde den fine udvikling, de
er inde i.
I samarbejde med Børne- og Unge Forvaltningen
håber vi også, at der kan skabes grobund for kom
munens næste idrætsfolkeskoler, som har vist sig
værende et attraktivt tilbud (læs: Bellahøj Skole) til
de københavnske skolebørn.
I takt med, at Københavns tilbud til unge uddan
nelsessøgende med idrætsinteresser vokser, stiger
behovet for kollegier også. På dette område håber
vi også på forståelse og samarbejde med kommu
nens politikere, så København har gode tilbud på
”alle hylder”.
Selv om vi ved, at optimisme i idrættens verden
også afføder behov for øgede ressourcer, satser
vi på, at de mange gevinster, som velfungerende
idræt tilfører et samfund, vil overbevise politikere og
erhvervsliv om, at området er værd at investere i.
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Leif Chr. Mikkelsen, januar 2011

Baggrunden for
vores arbejde
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,
de sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden.

Den selvejende fond grundlægges
Team Copenhagen blev grundlagt i april 2004

og udvikle sig friere, end hvis fonden havde været

som et led i Københavns Kommunes overordnede

en mere integreret del af kommunen. Samtidig

strategi om at styrke København som idrætsby.

var der 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 havde også betydning

daværende tidspunkt havde en lovgivning på

for eliteidrætten, og der var derfor bred politisk

eliteidrætsområdet, som vanskeliggjorde kommu

opbakning til at etablere en eliteidrætsorganisation.

nal støtte til eliteidræt.

Det var på denne baggrund, at Team Copenhagen
blev etableret.
Det blev besluttet, at fonden skulle være selv
ejende, således at organisationen ville komme ud
i armslængde i forhold til Københavns Kommune.
Hermed ville Team Copenhagen kunne etablere sig

Forudsætning for resultater

Videreuddannelse er helt central

af deres ungdomsuddannelse modtager talenterne

I udviklingen af de rette vilkår for eliteidrætten i

endvidere kurser, som skal hjælpe dem og give

København er kompetente klubledelser en absolut

dem redskaber til at håndtere og skabe balance i

nødvendighed. Ledelsen skal være i stand til at

en til tider kompleks og stressende dagligdag.

opsætte realistiske og ambitiøse mål for derefter at
forfølge og indfri dem. Den betydelige konkurrence

For færdiguddannede udøvere kan Team Copen

klubberne imellem understreger vigtigheden af,

hagen hjælpe med at skabe jobmuligheder, der er

at klubberne udvikler stabile organisationer, samt

særligt fleksible, således at både træning og job

at de tiltrækker både dygtige ledere, trænere og

kan passes tilfredsstillende for begge parter.

udøvere.

meget fokuseret på vigtigheden af at videreud

Gode faciliteter, konkurrenceog træningsbetingelser

danne de københavnske klubledere. Det har indtil

Stabile og fleksible rammer er aldeles afgørende

videre resulteret i, at 38 klubber har gennemført

for opnåelse af store resultater, ligesom gode

Team Copenhagens klubuddannelse. Enkelte

træningsfaciliteter og -tider har betydning for en

klubber kommer stadig til, og de får også tilbuddet

ustresset forberedelse og dermed også for en

om en klubuddannelse, og alle de klubber, der har

optimal formåen. Endvidere er et hensigtsmæssigt

gennemført uddannelsen, gennemfører opfølg

støtteapparat en betingelse for, at eliteudøverne

ningskurser ca. hvert andet år. På den måde sikrer

kan koncentrere sig om at finde den rette balance

vi, at klubberne hele tiden udvikler sig.

mellem træning, konkurrencer og efterfølgende

Siden sin opstart har Team Copenhagen været

restitution.
Videreuddannelsen af klubledelserne er altså et
helt centralt element, hvis den københavnske

Det får de som udgangspunkt via deres daglig

eliteidræt skal udvikle sig videre.

dag i en af de mange eliteklubber, som findes i
København, og som Team Copenhagen i 2010

Balance

ydede 2.758.000 kr. i økonomisk støtte til. Udover
at støtte ovennævnte områder arbejder Team

Team Copenhagen arbejder på at forbedre balan

Copenhagen også på at skabe opmærksomhed

cen mellem idræt, uddannelse/job og privatliv for

omkring og opbakning bag udøverne gennem en

udøverne – både for de unge talenter og for de

lang række kommunikationsaktiviteter, årskort og

ældre udøvere. Team Copenhagen var da også

hjælp til udvikling af events.

med til at etablere den succesfulde Bellahøj Idræts
folkeskole, hvor de yngste talenter har mulighed for
at udvikle sig under kyndig supervision af skolens
ledelse. Senest har Team Copenhagen i august
2009 været den centrale drivkraft i opstarten af
Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, en uddan
nelsesordning for talenter, der går på en ungdoms
Side 8

uddannelse, som hermed får en bedre mulighed
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for at kombinere skolegang med træning. I løbet

Opgave

Team Copenhagens overordnede opgave er at fun

ner i de forskellige virksomheder, så udveksling af

gere som brobygger mellem eliteidræt, erhvervsliv

viden og erfaringer vedrørende kommunikation,

og Københavns Kommune. Da disse tre parter

branding, talentudvikling og andre HR-relaterede

udgør fondens umiddelbare omverden, er det helt

emner kan finde sted.

centralt, at Team Copenhagen skaber samarbejde
og resultater imellem og igennem parterne ved

TALENT-DK er i denne sammenhæng et særligt

både at være katalysator og drivkraft.

inspirerende forum, hvorfra der knyttes interes
sante bånd forskellige fagområder og interesser

Eliteidrætten
Team Copenhagen har dagligt kontakt med den

imellem.

københavnske eliteidræt blandt andet i forbindelse

Københavns Kommune

med fondens støttekoncept, løbende rådgivning og

Team Copenhagen fungerer i tæt samarbejde med

PR- og kommunikationsaktiviteter.

Københavns Kommune, idet fonden er nedsat som
en selvejende fond under kommunen, og har den

Igennem den økonomiske støtte af eliteidrætten,

til enhver tid siddende Kultur- og Fritidsborgmester

rådgivningen af trænere, udøvere, forældre og

som bestyrelsesformand. I 2010 ydede Køben

andre fra elitemiljøet, samt bl.a. nyhedsformidlin

havns Kommune et støttebeløb på 6.335.871 kr.

gen på Team Copenhagens hjemmeside motiverer

til Team Copenhagens arbejde. Et beløb, fonden

Team Copenhagen klubberne til at gå efter stadig

håber, bliver øget de kommende år.

bedre resultater.
Udover Team Copenhagens tre ovennævnte nær
Klubberne udtrykker desuden stor tilfredshed med

meste samarbejdspartnere, har fonden en række

Team Copenhagens magasin CPH sport, idet de

andre vigtige samarbejdspartnere, som alle kan

her får omtale, som andre medier ellers kun sjæl

bidrage til indsatsen med at nå fondens mission:

dent giver dem.

Erhvervslivet

Danmarks Idræts Forbund
Team Copenhagen har et meget konstruktivt og

Team Copenhagen arbejder kontinuerligt på at

nært samarbejde med den administrative ledelse af

skaffe økonomiske ressourcer til den københavn

Danmarks Idræts Forbund (DIF). Sammen arbejder

ske eliteidræt. I den forbindelse er opbakningen fra

Team Copenhagen og DIF for at finde løsninger,

erhvervslivet central. Siden den økonomiske krise

der gavner begge parter.

begyndte i 2008, har netop denne del af fondens
arbejde været en endnu større udfordring end
hidtil.

Team Danmark
Team Danmark spiller en central rolle indenfor

Det er Team Copenhagens ønske at give erhvervs

dansk eliteidrætsliv og er en vigtig samarbejds

livet konkrete kvaliteter i de samarbejdsaftaler,

partner for Team Copenhagen. Sammen afhol

fonden i hård konkurrence søger at indgå. Udover

der de to parter bl.a. kurser i sportsernæring og

Side 10

økonomisk støtte arbejder Team Copenhagen også

idrætsskadeforebyggelse; kurser, der er henvendt
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for at skabe samarbejde med forskellige funktio

til både trænere, udøvere og forældre.

Med Team Danmarks fokus på den absolutte

eliteidrætslivet byder på. Det gør Team Copenha

landsholdselite på seniorplan og Team Copen

gen i gratismagasinet CPH sport, og også Team

hagens fokus på talentudvikling supplerer de to

Copenhagens årskort er skabt med henblik på at

parter hinanden fortrinligt.

øge opbakningen og omtalen af de københavnske
idrætsbegivenheder.

Elitekommuner
Team Danmarks elitekommune-ordning vokser

Medierne

støt, og Team Copenhagen nyder et udmærket

Den københavnske eliteidrætsverden er en varieret

forhold til de øvrige 17 elitekommuner.

og mangfoldig størrelse med masser af idrætsgre
ne, der normalt ikke får spalteplads eller sendetid i

TALENT-DK

hverken landsdækkende eller lokale medier. I arbej
det på at skabe fokus på eliteidrætslivet i Køben

2010 var fjerde leveår for det tværfaglige videns-

havn, arbejder Team Copenhagen derfor hele tiden

og erfaringsnetværk TALENT-DK.

aktivt opsøgende på at få nogle af de mange gode
historier om den københavnske eliteidræt ud i både

TALENT-DK’s partnere er repræsentanter for fire

de lokale og landsdækkende medier.

performancekulturer: Eliteidræt, forskning, kun
stens verden og erhvervsliv, og målet med netvær

Formidlingen af viden om de københavnske elite

ket er, at partnerne gennem forskellige aktiviteter

klubber er af stor betydning for klubbernes evne til

vil udfordre og udvikle hinanden til gavn for både

at tiltrække medlemmer, tilskuere og sponsorer. På

talenter, talentudviklere og respektive organisatio

den måde spiller Team Copenhagen en central rolle

ner. TALENT-DK vil give sit bidrag til, at Danmark

som værdiskaber for klubberne.

bliver førende, når det handler om talentudvikling.
Team Copenhagen fungerer som sekretariat og
drivkraft for TALENT-DK og udbygger via denne
egenskab den københavnske eliteidræts mulighe
der for samarbejder med spændende potentialer af
mange forskellige arter.

Borgerne i København
Københavns borgere spiller en afgørende rolle i det
københavnske eliteidrætslivs trivsel, blandt andet
fordi opbakningen til de forskellige idrætsarrange
menter og idrætslige tilbud er med til at bestemme,
hvor meget omtale de mange arrangementer får.
Det er derfor vigtigt for Team Copenhagen, at
Side 11

fonden får Københavns borgere i tale ved blandt
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at få fortalt nogle af de mange gode historier,

Fokusområder
Det er Team Copenhagens overordnede mål at skabe de ’rette vilkår’ for
eliteidrætten i København.
For at nå dette mål har Team Copenhagen opdelt arbejdet i to områder,
som fonden skal koncentrere sin indsats omkring.
1. Udvikling af eliteidrætten i København
2. Styrkelse af Team Copenhagen

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

Udover tildeling af økonomisk støtte består Team

Team Copenhagen har som sin primære målsæt

lang række konsulentydelser. Det drejer sig om

ning at arbejde på at forbedre og videreudvikle

områder som organisationsudvikling, ledersparring,

vilkårene for den københavnske eliteidræt. En

coaching, kommunikation, eksponering, mediation

forbedring i vilkårene skal være med til at sikre

samt medvirken til at skabe en god indgang til

en bæredygtig eliteudvikling i de københavnske

Københavns Kommune.

Copenhagens hjælp til klubberne i høj grad af en

eliteklubber med dertilhørende gode sportslige
resultater.

I bestræbelserne på at yde klubberne optimal
støtte trækker Team Copenhagen på sit store

1.1. Ø
 konomisk støtte og konsulent
ydelser til klubberne
Siden etableringen af Team Copenhagen i 2004

netværk at kompetente venner, som uegennyttigt
stiller både deres viden og tid til rådighed for at
støtte fondens bestræbelser. Tak til fondens mange
venner.

har fonden tre gange årligt kanaliseret støttekroner
ud i de københavnske eliteklubber. I 2010
var Team Copenhagens samlede støttetildeling

1.2. Kompetenceudvikling

således 2.758.000 kr. til i alt 30 projekter. Læs

Klubuddannelse

mere om støttemodtagerne og ansøgningsfrister

I 2010 gennemførte de foreløbigt sidste hold af

på www.teamcopenhagen.dk.

klubber Team Copenhagens klubuddannelse,
som er et kompetenceudviklingsprojekt rettet

For at komme i betragtning til økonomisk støtte

mod bestyrelsesmedlemmer i de københavnske

hos Team Copenhagen skal de københavnske

eliteidrætsklubber. Team Copenhagen arbej

eliteklubber leve op til de krav, Team Copenhagen

der kontinuerligt med de klubber, der har været

stiller, både til de sportslige resultater og til

igennem uddannelsen, og der har derfor i 2010

ledelsen af klubberne. Team Copenhagen ønsker

været afholdt opfølgningsforløb for syv klubber, og

at sikre sig, at fundamentet i klubberne er bære

opfølgningsmøder med ni klubber. Opfølgnings

dygtigt til en langvarig elitesatsning, derfor skal

forløbene afholdes for at være sikker på, at uddan

klubbernes organisation, ledelse og elitetrænere

nelsen bliver brugt i praksis.

være på et tilfredsstillende niveau. Endelig er det
desuden nødvendigt, at der er tilstrækkelig adgang

I alt har 38 københavnske klubber gennemført

til de rette trænings- og konkurrencefaciliteter.

uddannelsen, som har eksisteret siden august

Opfyldes disse krav, kan klubberne komme i be

2005.

tragtning til støtte.
Det vil dog fremover være muligt at tage den i et
I arbejdet for den københavnske eliteidræt fokuse

individuelt tilpasset regi. Uddannelsen vil naturligvis

rer Team Copenhagen særligt på talentudvikling.

indeholde de samme elementer som den oprin

Cirka 80 % af den udbetalte støtte går således

delige klubuddannelse, men blive skræddersyet til

til talentudviklingsprojekter, og det glæder Team

den enkelte klub.

Copenhagen at se det store arbejde, der udfø
res med de mange talenter ude i klubberne. Et

Kurser

arbejde, der allerede nu kan aflæses i klubbernes

I 2010 har Team Copenhagen afholdt kurser i basal

resultater.

sportsernæring og skadesforebyggelse. Der blev
afholdt to kurser i sportsernæring med ca. 70 del

Via forskellige formidlingskanaler (bl.a. CPH sport og

tagere og et i skadesforebyggelse, hvor der var ca.

www.teamcopenhagen.dk) sætter Team Copenha

40 deltagere. Kurserne afholdes i samarbejde med

gen yderligere fokus på talentudviklingen ved blandt

Team Danmark, og Team Copenhagen har oplevet
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andet at bringe interviews med de københavnske

en meget positiv respons på kurserne.
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talenter og hele tiden følge deres resultater.

1.3. Optimering af de aktives rammer
Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

I august 2009 startede første årgang på akade

Akademiet har som overordnet formål at skabe

miet. Eleverne havde mulighed for at vælge enten

balance mellem idræt, uddannelse og det sociale

fodbold- eller atletiklinjen, og seks fodboldelever

liv for de unge eliteidrætsudøvere. Akademiet skal

og 13 atletikelever havde i 2009 således en hver

sikre eliteidrætstalenter en sammenhængende

dag med skolegang på Østre Borgerdyd eller Niels

tilværelse, hvor idrætten går hånd i hånd med

Brock, og træning hos enten Sparta eller B.93.

uddannelsen. Det sker via et samarbejde mellem
københavnske uddannelsesinstitutioner, idræts

I 2010 er der sket stor udvikling i akademiet.

klubber og Team Copenhagen.
I august fusionerede Østre Borgerdyd og Metropo
litanskolen til det, der nu hedder Gefion Gymnasi
um og har adresse på Øster Voldgade 10. Samar
bejdet med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi
Birgitte Vedersø, rektor Gefion Gymnasium

fortsætter.

“Gefion Gymnasium er et helt nyt gymnasium, og vi tog imod de
første elever i august. Det har været en styrke for skolen at have

Der er i 2010 endvidere blevet indgået en sam

samarbejdet med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi som

arbejdsaftale med Københavns Tekniske Skole

en del af vores profil. Samarbejdet har tilført Gefion Gymnasium

(KTS), som indgår i akademiet på samme vilkår

en gruppe energiske gymnasieelever, og hverdagene med både

som Gefion og Niels Brock. Det er vigtigt for Team

skolegang, lektier og træning fungerer fint, også med trænings-

Copenhagen, at så mange ungdomsuddannelser

lejre og stævner. Vi er glade for den energi og sportslige dygtig-

som muligt er repræsenteret i akademiet, så det er

hed, som eleverne tilfører deres klasser og skolen som helhed

muligt for alle elever, der dyrker idræt på eliteplan

- f.eks. er Gefion blevet Danmarksmester i gymnasieatletik for

at være med.

piger, ligesom der har været andre flotte resultater takket være
bl.a. de dygtige akademielever. Det har været med at give en ny

I august startede også håndboldlinjen op, hvor

skole en god start og fælles oplevelser, som vi er stolte af. Vi ser

træningen bliver forestået af Ajax København.

frem til at kunne tilbyde nye discipliner fra august 2011 og til at
tage mod flere aktive, friske og dygtige akademielever.«

Team Copenhagen har i 2010 afholdt kurser for
eleverne på akademiet. Der er blevet afholdt
ernæringskurser for eleverne og life skills kurser,
hvor både elever, deres forældre og lærere deltog.
At være eliteudøver kræver ikke kun meget fra

Peter Westergaard, vicerektor på Niels Brock

udøveren selv, men også fra omgivelserne, som

”Det er dejligt at se, at denne ordning fungerer. Alle involverede

må forsøge at tilpasse sig. Kurserne bliver derfor

parter har fra starten haft troen på den, og nu kører den. På

afholdt for at sætte fokus på, hvad det er for fær

Niels Brock oplever vi glade idrætselever under denne ordning,

digheder, man som eliteudøver skal have for at slå

og vi har et rigtig godt samarbejde med Team Copenhagen,

til samtidig med, at man skal forholde sig til sine

klubberne og de andre skoler. Fra første år til andet år har vi op-

omgivelser.

levet en pæn fremgang i antallet af elever på ordningen og med
de tiltag, der til stadighed kommer, tror jeg på endnu flere elever

Både de involverede skoler og klubber er meget

på Niels Brock via denne ordning. Sammen med andre tiltag

positive overfor Team Copenhagen Eliteidræts

på Niels Brock overfor idrætsverdenen er denne ordning stærkt

akademi.

medvirkende til at forbedre eliteidrættens vilkår i København.
Det har hele tiden været min overbevisning, at Niels Brock på

Læs mere om Team Copenhagen Eliteidræts

denne måde kan give de unge nogle særlige kompetencer, som i

akademi på www.tcph-akademi.dk

fremtiden vil være meget efterspurgte”.

Danmarksmesterfesten
Den 16. marts 2010 var Københavns Kommune atter vært for Danmarksmesterfesten
på Københavns Rådhus. Festen afholdes hvert år som hyldest til de københavnske
udøvere, der har vundet senior DM i det forgangne år.
Deltagerne ved årets fest blev blandt andet underholdt med en ergometerkonkurrence
mellem to roere fra roprojektet Talent2016 og to landsholdroere samt med et ”battle”
mellem udøvere fra sportsgrenene gymnastik, trecking, breakdance og taekwondo.
Team Copenhagens Talentpris 2009 blev overrakt til Sebastian Stokkebro Sørensen fra
Gymnastikforeningen Gefion. Udover hæderen bestod prisen af et rejselegat på 10.000
kr. øremærket træningsophold i udlandet.
Op til Danmarksmesterfesten er det hvert år Team Copenhagens ansvar at indsamle de
nødvendige medaljedata fra de københavnske klubber. Arbejdet med planlægningen og
afviklingen af Danmarksmesterfesten sker i et tæt samarbejde mellem Team Copenhagen
og Københavns Kommune.
En række af de udøvere, der deltager ved festen, har desuden fået eller får økonomisk
støtte af Team Copenhagen.

Kraftcentre
I forlængelse af Team Copenhagens målsætning

Copenhagen gerne ser i så mange idrætsgrene

om at skabe de bedst mulige rammer for elite

som muligt. I 2010 har Team Copenhagen målret

idrætten i København, har Team Copenhagen

tet arbejdet for at etablere et kraftcenter indenfor

konstant fokus på at etablere gode og bæredyg

sportsdans. Og det er glædeligt at se, at kraft

tige eliteidrætsmiljøer. I visse tilfælde gør Team

centret nu er under etablering i samarbejde med

Copenhagen dette i samarbejde med udvalgte

Dansk Sportsdanser Forbund.

specialforbund, hvor der i fællesskab arbejdes på
at etablere kraftcentre. Centrene er fysisk placeret
i en af de københavnske klubber, hvor der tilbydes
træning for de allerbedste aktive i hovedstads
regionen. Det er vigtigt for de aktive, at de hele
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tiden matches træningsmæssigt, og kraftcentre
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er i den forbindelse et glimrende tiltag, som Team

Laetitia Bruun går på Gefion Gymnasium og er en del af Team Copenhagens Eliteidrætsakademi.
Hun går på atletiklinjen og træner dagligt hos Sparta.

Thomas Bøgh, Team Copenhagen udtaler
”2010 har været et særdeles godt år for akademiet. Ansøgerantallet steg markant i forhold til 2009, og eleverne trives
og klarer sig godt i træningen såvel som i skolen. Det er altafgørende for Team Copenhagen, at vi medvirker til at skabe
hele mennesker, der både udvikler sig sportsligt og uddannelsesmæssigt. Derfor er jeg også meget glad for, at KTS har
valgt at indgå i et tæt samarbejde med os. På denne måde er vi rigtig godt dækket ind på ungdomsuddannelserne.
De unge idrætstalenter kan nu kombinere en studentereksamen eller en faguddannelse med en idrætskarriere. Dermed
lever vi op til vores egen målsætning om at støtte eliteidræt, som sker på en samfundsmæssig forsvarlig måde.”

2. Styrkelse af Team Copenhagen
2.1. Økonomi
I forbindelse med efterårets budgetforhandlinger

så tilbuddene indholdsmæssigt bliver mere faglige

besluttede Borgerrepræsentationen at øge Team

end oplevelsesorienterede. Vi ved godt, at det ikke

Copenhagens årlige tilskud med 500.000 kr. En

er eksponering, som er vores stærkeste salgsargu

forøgelse af vore driftsmidler, som vi er meget stolt

ment, men til gengæld kan vi tilbyde en meget stor

over og som i vid udstrækning bliver kanaliseret

faglighed, bl.a. med afsæt i eliteidræt.

over i øgede midler til den københavnske idræt.
Vores satsning på i samarbejde med en sponsor

2.3. Kommunikation og mediearbejde

formidler at skaffe flerårige sponsoraftaler endte

Websites – ændringer og udvikling

uden resultater, og vi vil på baggrund af denne
erfaring målrettet fortsætte arbejdet med at rejse

www.teamcopenhagen.dk

flere penge til vort arbejde på egen hånd.

www.teamcopenhagen.dk er en brugervenlig
og dynamisk hjemmeside, der primært bruges

Team Copenhagen havde i de sidste fire måne
der af 2010 glæde af en praktikant fra Erhvervs

til formidling af:
	Nyheder fra den københavnske

akademiet København Nord. Han skrev i forbin

eliteidrætsverden – på daglig basis

delse med sit studie som professionsbachelor i

	Information om afholdelse af kurser,

sportsmanagement sin afsluttende bacheloropgave

tilmeldingsfrister, kontakter m.m.

hos Team Copenhagen. Opgavens hovedmål var

	Information om årskortarrangementer

at give en analyse af mulighederne for en hensigts

	Generel information om Team Copenhagen,

mæssig fremtidssikring af sponsorgrundlaget. Her

støttekonceptet m.m.

udover blev der foretaget en tilfredshedsanalyse
blandt Team Copenhagens kommercielle samar

En række af de københavnske eliteklubber

bejdspartnere. Denne viste, at der generelt set er

bidrager med nyhedsformidlingen på

en stor tilfredshed med samarbejdet, og at loya

www.teamcopenhagen.dk, idet de fremsender

liteten blandt vore samarbejdspartnere er meget

resultater fra stævner m.m. Formidlingen af resul

høj. De ville i høj grad anbefale Team Copenhagen

taterne på hjemmesiden betyder, at de københavn

til andre og flere var positive over for en udvidelse

ske eliteklubber i hjemmesiden har en god ekspo

af samarbejdet. De områder, hvor Team Copen

neringsmulighed.

hagen kunne øge indsatsen, var i forhold til flere
netværksopbyggende aktiviteter og en forøgelse af

Siden 2007 har Team Copenhagens hjemmeside

kendskabsgraden. Desuden kunne Team Copen

oplevet en fast øget tilgang af besøgende. Den

hagen med fordel udnytte deres positive image i

hyppige opdatering af nyheder på hjemmesiden

endnu højere grad.

gør den dynamisk og tidssvarende og dermed
mere interessant for de besøgende. Team Copen

På baggrund af analysen vil vi have fokus på

hagen arbejder hele tiden for at bringe de seneste

løbende at styrke vores sponsorprodukter og øge

nyheder om de københavnske atleter.

indsatsen omkring CSR-rettede (Corporate Social
Responsibillity) aktiviteter overfor nye mulige sam

Det blev i 2009 sat som mål, at Team Copen

arbejdspartnere.

hagens hjemmeside i 2010 skulle have et gen
nemsnitligt besøgstal på 5.500/md. Med 6.480

2.2. Kommerciel udvikling

besøgende/md. er dette mål mere end nået.

Som et led i eksekveringen af vores kommercielle

www.TALENT-DK.dk

samarbejdsaftaler har vi flere gange oplevet efter at

Hjemmesiden har kørt siden 2007 og er ikke i

have tilbudt flere forskellige ”spændende” arran

samme grad som www.teamcopenhagen.dk en

gementer, at responsen og deltagelsen har været

nyhedsformidlende hjemmeside, men har i højere
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forbavsende ringe. Dette leder til, at vi i samar

grad som mål at være et middel til inspiration,
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bejde med Christian Have vil forsøge at sadle om,

debat og information.

Team Copenhagen i medierne i 2010
	Team Copenhagen blev i alt nævnt i forbindelse med 1 indslag i tv og 2 i radio
	Team Copenhagen er nævnt i sammenlagt 67 artikler i trykte medier fordelt over
landsdækkende, regionale og lokale dagblade, distriktsblade, fag- og
medlemsblade, ugeblade og magasiner
	Team Copenhagen er nævnt i 41 webindslag
	Det potentielle antal læsere i 2010 var 10.672.942
	Fra 2009 til 2010 var der en stigning på 38 % i annonceværdi

Der er i løbet af 2010 blevet bragt information om

Det totale antal besøgende i 2010 var 6286 mod

TALENT-DK forskellige aktiviteter, artikler om ny

5567 i 2009. Det var målet, at der i 2010 skulle

viden, kommentarer fra partnere og andre inter

være et øget gennemsnitligt besøgstal på 500

esserede, samt dokumentation fra afholdte møder

besøgende om måneden. Tallet ligger på 524

og seminarer.

besøgende om måneden, så målet er nået.

Formålet med hjemmesiden er således, at den skal

CPH sport

bringe information og være grundlag for nye input

CPH sport er udkommet fire gange årligt siden

og debatter. Den er derfor ikke så dynamisk som

2006. Magasinet udkommer i 30.000 eksempla

nyhedsformidlende hjemmesider, hvilket formentlig

rer og bliver blandt andet distribueret på samtlige

forklarer det lavere besøgstal.

københavnske idrætsanlæg, i københavnske

Med et ambitiøst mål for 2010 på 1.200 besøgende/

havnske cafeer og hoteller. Hver udgave af CPH

md. på www.TALENT-DK.dk var overlæggeren sat

sport har et estimeret læsertal på 55.000. Udover

højt. Antallet af besøgende er 543/md., så der er

at udkomme i papirform, udgives hver udgave af

stadig et stykke vej at gå.

CPH sport i en elektronisk Ipaper-version, som kan

SportMaster-butikker og på mere end 20 køben

læses på www.teamcopenhagen.dk. I 2010 var der
På baggrund af den ikke opnåede målsætning vil

mere end 4000 læsere af CPH sport som iPaper-

team Copenhagen i 2011 gøre en indsats for at

version.

gøre siden mere synlig. For eksempel har partnere
i TALENT-DK udtrykt et ønske om at modtage en

CPH sports formål er at fortælle alle de gode

mail, når der ligger noget nyt på hjemmesiden.

eliteidrætshistorier fra København, som ellers ikke

Dette tiltag skulle gerne øge trafikken på hjemme

bliver fortalt i medierne og at skabe debat. Dette

siden.

gøres med stor opbakning fra de københavnske
eliteklubber, som i magasinet har en unik ekspone

www.tcph-akademi.dk

ringsmulighed, ikke mindst fordi CPH sport sætter

Team Copenhagen Eliteidrætsakademis hjemme

ansigt på hovedstadens mange dygtige udøvere

side www.tcph-akademi.dk er en helt nødvendig

og ledere.

del af den formidling Team Copenhagen foretager
til elever, forældre, lærere og trænere på Team

Mediearbejde

Copenhagen Eliteidrætsakademi.

Team Copenhagen laver et konstant opsøgende
arbejde for at skabe medieomtale af den køben

Hjemmesiden blev lanceret i januar 2009 og tilpas

havnske eliteidræt. Opmærksomheden omkring de

ses løbende eventuelle opståede behov. I 2010 er

københavnske eliteklubber er særdeles vigtig for
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hjemmesiden blevet udbygget en hel del i takt med

klubberne, både i forhold til påvirkningen af med
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udvidelsen af akademiet.

lemsantal og tiltrækningen af sponsorer.

Som et led i at øge Team Copenhagens kend
skabsgrad arrangerede Team Copenhagen i som
meren 2010 to uger, hvor store billboard-plakater
på 260 positioner i København fortalte om Team
Copenhagen og eliteidrætsakademiet.
Årskort
Der blev i 2010 sat ekstra fokus på indsamlingen
af spændende arrangementer, der kan tilbydes
indehaverne af Team Copenhagen Årskort.
Kortet har eksisteret siden 2005, hvor det blev
udviklet, fordi Team Copenhagen ønskede at give
sportsinteresserede københavnere en god mulig
hed 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 Copenhagen Athletics Ganes (CAG) på
Østerbro Stadion og Copenhagen Open i dans.
Årskortet koster 100 kr. og kan købes ved henven
delse til Team Copenhagens sekretariat.

2.4. Netværk

og forholde sig til aftagerne med deres forskellige
visioner og missioner: erhvervsliv, forskning, idræt

TALENT-DK

og kunst. Det var dejligt at opleve og være til stede

De seneste år har der i den vestlige verden

i det positive energifelt, som blev skabt i løbet af

generelt været øget fokus på talentudvikling.

dagen, og jeg skal da love for, at jeg blev fyldt op

Og optikken har i høj grad været rettet mod idræt

og drog mod vest med et nyt kalejdoskopisk syn

tens verden. I Danmark har Claus Buhl´s bog,

på tilværelsen.”

”Talent. Spørgsmålet er ikke, om du har talent,
men hvordan” været stærkt medvirkende til at

Fremadrettet tegner udviklingen af TALENT-DK

opkvalificere debatten og været inspirerende for

sig særdeles spændende, da en række særdeles

udviklingen af årets seminar, som blev afviklet den

kompetente spillere på området har udvist inte

9. november.

resse for et formelt samarbejde.

TALENT-DK har på forskellige niveauer udviklet

Elitekommuner

sig i 2010. Antallet af inspirationsmøder er blevet

Team Danmark samarbejder med en lang række

forøget, men endnu vigtigere er det, at den faglige

danske kommuner, som hver for sig prioriterer

tyngde har fået et betydeligt løft. Og i den sam

eliteidrætten højt. I alt 18 kommuner har i løbet af

menhæng er det ekstra glædeligt, at der har været

de seneste fire år indgået flerårige samarbejds

en øget og meget aktiv deltagelse fra de køben

aftaler med Team Danmark og kan dermed kalde

havnske eliteklubber. Derfor bliver det interessant

sig elitekommune. København underskrev i 2007

at se, hvordan de enkelte talentudviklere formår

en samarbejdsaftale og da Københavns Kommune

at omsætte inspirationen fra arrangementerne til

har overdraget arbejdet med eliteidrætten i kom

kontinuerlige forbedringer af deres daglige talent

munen til Team Copenhagen, er det fonden, som

arbejde.

varetager de forpligtigelser, der eksisterer i forbin
delse med elitekommunesamarbejdet.

Uffe Ehlers fra Københavns Trampolinklub udtaler
om talentarbejde:

Udover et rigtig godt og frugtbart samarbejde med

”I idrættens verden er man meget forankret i tradi-

Team Danmark har fonden også et godt samar

tioner og mange af de ting, vi laver, er traditions-

bejde med de øvrige 17 danske elitekommuner,

baseret; man har lært af de lærere, man har haft i

som har etableret sig i et nationalt netværk. Udover

mange år eller for mange år siden. Der er en stor

kvartalsmæssige møder deltager kommunerne

portion mesterlære i vores kultur. Meget af vores

også i en årlig studietur, som i 2010 gik til Holland.

viden er derfor ikke baseret på den nyeste forskning, og det er jo i virkeligheden dybt ineffektivt.

Formålet med det nationale netværk er primært

Derfor er jeg meget interesseret i for eksempel at

erfaringsudveksling. Samarbejdet har særlig fokus

høre, hvordan de gør på Konservatoriet. De har en

på talentudvikling, hvilket bl.a. også har resulteret

helt andet indgangsvinkel end os, og derfor kan vi

i, at der er etableret netværk for det stigende antal

lære meget om dem.”

idrætsfolkeskoler, som er blevet igangsat i elite
kommunerne. Udover Team Copenhagen deltager

Kirsten Langer fra M. C. Holms Skole udtaler om

Bellahøj Idrætsfolkeskoles afdelingsleder i dette

seminaret i november 2010:

nye netværk.

”Gode rammer, et flot program med interessante
overskrifter og oplægsholdere med forskellige
vinkler på udvikling af talentmiljøer – og også en
interessant deltagerliste, som repræsenterer vidt
forskellige samfundsarenaer. Som en af dem, der
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må siges at tilhøre den tidlige del af fødekæden
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til talentudviklingen, er det jo interessant at høre

Sportslige resultater
Indenfor en lang række idrætsgrene har københavn

5-6 år siden og har siden oplevet konstant frem

ske idrætsudøvere gjort sig særdeles godt bemær

gang. Succesen er på ingen måde kommet let. Klub

ket. Og det gælder vel at mærke både indenfor

bens dygtige ledelse har arbejdet hårdt og har på fri

talentudviklingen og i seniorrækkerne. Som det har

villig basis lagt tusindvis af timer i at udvikle klubben.

været tilfældet de seneste mange år, er det især in

Derfor er det også en fornøjelse at opleve, hvordan

denfor de individuelle idrætsgrene, de københavnske

hårdt arbejde krydret med stærk strategisk tænkning

klubber gør sig særdeles godt bemærket. Idrætsgre

og fremsynethed har ført til succes på alle områder.

ne som atletik, triatlon, bordtennis, rosport, cykel

Medlemsfremgang, flere frivillige ledere, stigning i

sport og kampsport er eksempler på, hvor Køben

sponsorindtægterne, fremgang for talentudviklingen

havn er toneangivende. Desværre er det samme ikke

og store resultater på seniorsiden er eksempler på

tilfældet indenfor de traditionsrige holdidrætter som

den velfortjente fremgang. 2010 var bestemt ikke

håndbold, basketball, volleyball og ishockey. Her er

en undtagelse i den positive udvikling. Her blev det

København i løbet af de seneste ti år langsomt, men

DM-guld i kvindernes holdturnering, ligesom Kasper

sikkert røget ud af den absolutte top.

Sternberg vandt sølv ved EM i double.

At det godt kan lade sig gøre indenfor holdidræt

Sidst, men ikke mindst skal klubber som Dansk

ten, er FCK et fremragende eksempel på. Gode

Mountainbike Klub og Nørrebro Taekwondo Klub

faciliteter, fremsynet ledelse og fantastiske trænere

fremhæves. Nørrebro Taekwondo Klub er en relativ

er de væsentligste årsager til, at klubben i disse år

ung klub fra Heimdalsgade på Nørrebro. Den har

er med helt fremme, hvor det er rigtig sjovt. 2010

i de seneste år manifesteret sig som Danmarks

er vel det foreløbige højdepunkt for klubben på

bedste taekwondoklub. Denne titel fik de også i

Østerbro. Ikke alene genvandt klubben på suveræn

2010, og klubben arbejder stadigvæk benhårdt og

vis det danske mesterskab, de kvalificerede sig

med stor succes på at udklække nye store talenter.

også til Champions League, hvor de som det første

Dansk Mountainbike Klub har også udviklet sig til

danske hold i historien har kvalificeret sig til 1/8-

landets stærkeste indenfor deres idrætsgren. På

finalen. Der er derfor alt mulig grund til at kippe

få år er klubben gået fra at være en god social

med københavnerflaget til ære for FC København.

hyggeklub til et kraftcenter indenfor mountainbike.
Især er det glædeligt at opleve, hvordan klubben

Mange andre klubber og personer bør nævnes i

har stor succes med talentarbejdet, hvor de i den

forbindelse med store sportslige resultater i 2010.

grad er dominerende i Danmark.

Pladsen er knap, men nævnes skal det, at Sparta
i 2010 endnu engang viste sig som Danmarks ab
solut stærkeste atletikklub. Klubben søsatte for fem
år siden en række tiltag, som tilsammen skulle løfte
klubbens sportslige overligger. Verdensklasse er
målsætningen. Og skal denne målsætning opfyldes
er det ifølge klubben nødvendigt at satse benhårdt
på talentudvikling. Det har Sparta så gjort, og resul
tatet er ikke udeblevet. Klubben er nu uden sam
menligning landets bedste klub på ungdomssiden,
og i 2010 kvalificerede tre af klubbens talenter sig
til internationale ungdomsmesterskaber. Målet er i
2011, at syv atleter skal kvalificere sig, hvoraf flere af
disse kan gøre sig forhåbninger om at opnå finale
pladser ved internationale mesterskaber.
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helt stærke sportslige islæt. Klubben sadlede om for

Det tegner godt for fremtiden.

Målsætninger for 2011
Blandt de mange målsætninger Team Copenhagen har sat sig for 2011 er følgende:

Handling

Målsætning

Styrkelse af eliteklubberne
Uddannelse af ledere
	
Klub/bestyrelsesuddannelse
		

	
Suppleringsuddannelse for nye
bestyrelsesmedlemmer

Individuelt tilpassede forløb for nye klubber
1 kursus for nye bestyrelsesmedlemmer – ca. 25 deltagere
6-7 klubber udarbejder mønsterklubanalyse og
opdaterer udviklingsplan

	
Opfølgning på hold 3 og 4 (lange uddannelse)

Min. 12 ledere på seminaret

	
Kurser og seminarer i TALENT-DK regi

Min. 7 trænere på hvert af inspirationsmøderne

Optimering af de aktives rammer
Udbygning af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi
		

Aug. 2011: Kbh. Tekniske Skole indgår i det samlede
tilbud over uddannelsesinstitutioner.

		
		

Akademiet udvides med elever fra bordtennis,
cykelsport og kunstskøjteløb

		

Estimat: 35 nye lever på akademiet

Udbygning af job-/uddannelsesaftaler med
virksomheder

Mål: 1 ny job-/uddannelsesaftale (gerne forbundet med
en sponsoraftale)

Kurser – egne og øvrige i samarbejde med:
	
Team Danmark og DIF
		
		

2 ernæringskurser
1 kursus i skadesforebyggelse
1 seminar – min. 10 trænere deltager

	
TALENT-DK

4-6 inspirationsmøder – min. 8 trænere deltager i hvert af møderne

	
Team Copenhagen Eliteakademi
		
		
		
		

For nye elever:
Fysiologisk screening
Ernæringskursus
Skadesforebyggelse
Life skills – kurser – også for forældre og lærere

Etablering af eliteidræts-kollegie

Indgå dialog med Københavns Kommune om etablering

Etablering af idrætsfolkeskole på Østerbro	Søge at vinde fremme for beslutning om budgetmidler
i forbindelse med budget for 2012
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Handling

Målsætning

Styrkelse af Team Copenhagen
Offentlige tilskud

 ålet er, at BR i forbindelse med budgetforhandlingerne
M
i 2010 beslutter at øge det årlige tilskud med 1,5 mio. kr.
– øremærket udbygningen af TCph Eliteidrætsakademi

Fundraising

 amlet tilvækst i fondsmidler til den Team Copenhagen
S
og TALENT-DK på kr. 50.000

Kommercielle indtægter
		
		

Sponsoraftaler: kr. 650.000
TALENT-DK: kr. 170.000
Årskort og abonnementer: 10.000

Kommerciel udvikling
Etablering af flerårige sponsoraftaler	Målsætningen er en kvalificeret sammenhæng mellem Team
Copenhagen, sponsorer og alle potentielle samarbejdspartnere.
		Der stræbes efter at opbygge et solidt økonomisk fundament
af sponsorer til Team Copenhagen år 2011-13
Flerstrenget salgsarbejde
Der skal hele tiden være igangværende kontakter for kategorierne:
		- storsponsorer
		- erhvervsklub
		- barteraftaler
		- partneraftaler til TALENT-DK
		- store abonnementer på CPH sport
Udvikling af nye kommercielle produkter og koncepter Der udvikles min. 1 nyt kommercielt produkt pr. halvår
Kundetilfredshed

 eam Copenhagens kunder skal som minimum modtage,
T
hvad der er aftalt i kontrakten – Enhver utilfredshed skal
straks søges rettet op.

Kommunikation
Branding	Branding-analyse i 3Q (udviklet sammen m. www.claushoffmann.dk
med 50-100 respondenter – analyseresultater debatteres
med henblik på justering af branding-aktiviteter.
Image	3Q: Imageanalyse gennemføres (indbygget i branding-analysen)
med 50 – 100 respondenter – analyseresultater vil blive debatteret
med henblik på styrkelse af image.
Website
	
Team Copenhagen
	
TALENT-DK
	
Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Øget gns. besøgstal til 7.200/md
Øget gns. besøgstal til 1.200/md
Øget gns. besøgstal til 600/md

CPH sport	Magasinets økonomi skal stabiliseres, så omkostninger
max. svarer til budget
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Mediesamarbejde

Placeret stof til en værdi af kr. 700.000

Netværk
Indgå i netværk med øvr. eliteinstitutioner og
elitekommuner i Team Danmark regi

Deltagelse i div. arrangementer – 4-5/år
Videreførsel af samarbejdsaftalen efter politisk behandling i KFU

Evaluering af Københavns Kommunes aftale med
Team Danmark om at være eliteidrætskommune

Udvide partnerkredsen, så der er 7 ERH partnere og 5 fra
KUNST hhv. FORSKNING

TALENT-DK

Afvikling af 1 seminar, 4-6 inspirationsmøder og 2 partnermøder

Samarbejde med DIF

Afholdelse af årligt statusmøde med DIFs administrative ledelse

Årsberetning 10

Bestyrelse

Pia Allerslev, formand

Taner Yilmaz, næstformand

Fritz Schur

Michael Andersen

Adm. direktør, Fritz Schur Gruppen

Direktør Team Danmark

Marialise Rømer

Christian Have

Kultur-og Fritidsudvalget

Have PR og Kommunikation

Lene Skov Andersson

Christian Gangsted-Rasmussen

Danske Studenters Roklub

Advokataktieselskabet Gangsted-Rasmussen
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31.12. 2010

Jesper Dünweber Darre
ABC Cykling

Sekretariatet

31.12. 2010

Thomas Bøgh

Leif Chr. Mikkelsen

Henrik Büchner

Kirstine Trauelsen

Idrætsfaglig specialkonsulent

Direktør

Ansvarlig for salg og marketing

Kommunikationskonsulent

Partnere i TALENT-DK

31.12. 2010

Erhvervslivet
Erhvervslivet: Nykredit, Kulturministeriet

Forskning og uddannelse
Institut for Idræt (KU), CBS Forskerskolerne, SDU Slagelse, Sant Annæ Gymnasium
og Professionshøjskolen METROPOL

Kunst
Det kongelige Teater, Statens Teaterskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,
Rytmisk Musikkonservatorium og New Danish Screen (Danske Film Institut)

Eliteidrætten
De københavnske eliteidrætsklubber under tilknytning til Team Copenhagen, Københavns Idrætsefterskole. Lejlighedsvis
deltagelse fra enkelte specialforbund

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Fonden
Team Copenhagen.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finan
sielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
København, den 7. marts 2011
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Direktion

Leif Chr. Mikkelsen, administrerende direktør

Bestyrelse

Pia Allerslev

Taner Yilmaz

		

formand

næstformand

		

Michael Andersen

Marialise Rømer

		

Christian Have

Christian Gangsted-Rasmussen

		

Fritz Schur

Lene Skov Andersson

		

Jesper Dünweber Darre

Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i Fonden Team Copenhagen
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2010 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt
ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen side 32-42 aflægges efter årsregnskabsloven.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over
ensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegø
relse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering
og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en
ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores
revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standar
der kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,
der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede,
samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik
på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og
ledelsesberetningen.
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 finan
sielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder
en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 7. marts 2011
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Preben J. Sørensen
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. Fonden fungerer
også løbende som konsulent på en masse forskellige udviklingsprojekter i klubberne.
Endelig leverer fonden en stor indsats med hensyn til at kommunikere om den københavnske eliteidræts
mange præstationer og kvaliteter. En indsats, der også er med til at give indtryk af København som en
dynamisk by med en stærk idrætsprofil.
I 2010 var der meget fokus på at få opstarten og videreudviklingen af Team Copenhagen Eliteidræts
akademi til at fungere optimalt. Fonden betragter etableringen af akademiet som en meget stor land
vinding i bestræbelserne på at skabe optimale vilkår for, at de københavnske talenter kan udvikle sig på
en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Ud over en løbende udvidelse af tilbuddet til flere idræts
grene et det også lykkedes at få Københavns Tekniske Skole med i ordningen, som allerede nu tegner
meget lovende.

Side 34
Regnskab

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.
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 tre år været stærkt under pres som en konsekvens af den økonomiske krise. Selv ikke
et samarbejde med en sponsorformidler formåede at kaste positive resultater af sig

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 fak
tisk 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 og sponsorind
tægter 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 per
sonale.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Skat
Fonden Team Copenhagen er ikke skattepligtig af årets resultat.
Udloddet til eliteidræt
Bestyrelsen foretager uddelinger. Uddelinger er en resultatdisponering, der medtages i 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 2010
		2010
		
Note
kr.

2009
kr.

Sponsorindtægter mv.		

682.182

798.813

Offentligt tilskud		

6.335.871

6.263.043

Indtægter		7.018.053

7.061.856

Personaleomkostninger		2.982.573

2.254.535

Andre eksterne omkostninger

1.310.458

1.331.861

Arrangementer		168.455

1

189.395

Omkostninger		4.461.486

3.775.791

Resultat før finansielle poster		

3.286.065

Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed		

2.556.567
0

(2.908)

2

31.105

101.512

Resultat før skat		

2.587.672

3.384.669

Finansielle indtægter

Skat af årets resultat

3

0

0

Årets resultat		

2.587.672

3.384.669

2.768.000

2.708.000

Resultatdisponering
Udloddet til eliteidræt:
Direkte støtte

4

Klubuddannelse		267.043

393.683

			 3.035.043

3.101.683

Overført til næste år		
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(447.371)

282.986

			 2.587.672

3.384.669

Balance
Balance pr. 31.12.2010
		2010
		
Note
kr.
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2009
kr.

Likvide beholdninger		

355.454

354.176

Bundne aktiver		

355.454

354.176

Tilgodehavende moms mv.		

93.043

137.692

Tilgodehavende sponsorindtægter		

0

25.000

Andre tilgodehavender		

0

18.516

Forudbetalinger		11.484

18.000

Likvider beholdninger		

2.682.474

3.523.548

Disponible aktiver		

2.787.001

3.722.756

Aktiver		3.142.455

4.076.932

Bunden fondskapital		

355.454

354.176

Disponibel fondskapital		

2.120.121

2.568.770

Egenkapital

2.475.575

2.922.946

Bankgæld		3.158

0

Feriepengeforpligtelse		229.551

262.100

Skyldig uddeling		

180.000

450.000

Skyldige omkostninger		

5

254.171

441.886

Gældsforpligtelser		 666.880

1.153.986

Passiver		3.142.455

4.076.932

Noter til årsrapporten
1 Andre eksterne omkostninger

2010

2009

kr.

kr.

200.000

200.000

Tryksager		582.948

351.555

Kontorartikler		35.048

37.420

Husleje		

Hardware		 6.362
It-udvikling mv.		

23.176

66.853

101.311

Konsulentassistance		 26.813

197.183

Internetabonnement		54.285

13.971

Telefon		15.528

8.929

Aviser		12.760

10.627

Markedsføring		31.864

33.639

Revision og regnskabsmæssig assistance		

67.500

98.500

Personaleomkostninger		6.735
Kursusomkostninger, netto		

5.388

52.697

84.374

Mødeomkostninger		 5.845

18.258

Rejseomkostninger		36.676

30.722

Øvrige omkostninger		

77.544

147.808

			 1.310.458

1.331.861

2. Finansielle indtægter
Renter af bankindestående		

31.105

101.512

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 		

2010

		kr.
Copenhagen Powerlifting			

30.000

Danske Studenters Roklub og Roforeningen KVIK			

150.000

Fægteklubben Trekanten			

120.000

KTK86			50.000
MK 31/NT 77			

120.000

Sportsdanserforeningen KAF			

100.000

ABC Cykling			

50.000

Ajax København			

150.000

Arbejdernes Tennis Klub			

80.000

Christine Trier Ejstrup, IK 99			

25.000

Copenhagen Beachvolley			

60.000

Danske Studenters Roklub			

110.000

Hafnia Floorball Club			

60.000

Hurtigløberforeningen 1972			

40.000

Københavns BMX Klub			

50.000

Københavns Squash Klub			

83.000

Nørrebro Taekwondo Klub			

125.000

Skøjteklub København			

80.000

Stevnsgade Basket			

50.000

Sparta Atletik & Motion			

200.000

Københavns Bordtennisklub			

175.000

Københavns Idrætsforening KIF			

75.000

Fodboldklubben B93			

175.000

Judo Copenhagen			

125.000

Kim Wraae, Amager Ro- og Kajakklub			

40.000

Københavns Badminton Klub			

125.000

Brønshøj Bordtennisklub			

50.000

Gymnastikforeningen Gefion			

80.000

Københavns Skiklub			

80.000

ABC Cykling			

110.000

				 2.768.000
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Noter til årsrapporten
Bunden

Disponibel

		

5 Egenkapital

fondskapital

fondskapital

I alt

		

kr.

kr.

kr.

354.176

2.568.770

2.922.946

1.278

2.586.394

2.587.672

0

(3.035.043)

(3.035.043)

355.454

2.120.121

2.475.575

Egenkapital 01.01.2010
Årets resultat
Udloddet til eliteidræt
Egenkapital 31.12.2010
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Bilag
Bilag 1
Støtte fra Team Copenhagen (beløb i kr.)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I alt

Atletik

40.000

180.000

200.000

240.000

280.000

528.000

275.000

1.743.000

Badminton

45.000

170.000

85.000

100.000

100.000

100.000

125.000

725.00

BMX

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

Boksning

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

Bordtennis		 80.000

125.000

150.000

175.000

175.000

225.000

930.000

Billard

26.000

104.500

0

0

0

0

0

130.500

Basketball

45.500

0

0

0

0

0

50.000

95.500

Brydning

0

0

50.000

0

0

0

0

50.000

Cykelsport

0

0

81.000

80.000

180.000

235.000

160.000

736.000

120.000

120.000

120.000

150.000

175.000

952.000

Fodbold

147.000

120.000

				
(-60.000)

(60.000)

Floorball

15.000

70.000

70.000

110.000

100.000

100.000

60.000

525.000

Fægtning

83.000

0

80.000

90.000

90.000

110.000

120.000

573.000

Gymnastik

0

57.000

80.000

120.000

120.000

80.000

80.000

537.000

Hurtigløb på skøjter

0

0

40.000

40.000

20.000

20.000

40.000

160.000

70.000

150.000

150.000

150.000

120.000

120.000

150.000

910.000

0

55.000

0

0

0

0

0

55.000

Judo

40.000

45.000

0

80.000

100.000

125.000

125.000

515.000

Kajak

20.000

30.000

30.000

0

0

0

40.000

120.000

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

Kunstskøjteløb

40.000

20.000

0

0

0

0

80.000

140.000

Motorsport

20.000

80.000

60.000

0

0

0

0

160.000

0

85.000

146.000

205.600

280.000

260.000

260.000

1.236.600

Håndbold
Ishockey

Karate

Roning
Rugby

0

0

0

0

0

30.000

0

30.000

Rulleskøjteløb

0

40.000

20.000

0

0

0

0

60.000

Sejlsport

10.000

0

30.700

30.000

30.000

0

0

100.700

Skisport

40.000

120.000

75.000

125.000

80.000

80.000

80.000

600.000

Skydning

81.000

0

102.000

82.000

20.000

0

0

285.000

Sportsdans

65.000

0

40.000

100.000

100.000

0

100.000

405.000

Squash

0

70.000

70.000

20.000

80.000

80.000

83.000

403.000

Styrkeløft

0

0

0

0

30.000

0

30.000

60.000

Svømning

0

49.800

0

0

0

0

0

49.800

50.000

100.000

125.000

125.000

165.000

125.000

125.000

815.000

Tennis

0

0

50.000

60.000

60.000

80.000

80.000

330.000

Trampolin

0

0

0

55.000

80.000

110.000

120.000

365.000

117.700

97.500

150.000

196.800

171.500

150.000

50.000

933.200

69.500

150.000

209.300

140.000

120.000

50.000

0

738.800

Taekwondo

Triatlon
Volleyball
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Vægtløftning

0

0

0

0

0

0

25.000

25.000

Idrætsforskning

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

997.700

2.013.800

2.189.000

2.446.100

2.621.50

2.708.000

I alt

2.768.000 15.744.100

Bilag
Bilag 2
Københavnske medaljevindere for seniorer 2005 – 2010
Guld

Sølv

Bronze

I alt

2006: 156

2006: 80

2006: 59

2006 i alt: 295

2007: 156

2007: 94

2007: 71

2007 i alt: 307

2008: 156

2008: 102

2008: 83

2008 i alt: 342

2009: 130

2009: 77

2009: 70

2009 i alt: 277

2010: 141

2010: 99

2010: 78

2010 i alt: 318

Københavnske seniorhold i bedste række: 2005 – 2010

I alt
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

21

27

29

31

28

30
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Fondsoplysninger
Fonden

Team Copenhagen
Nyropsgade 1, 3
1602 København V
T: +45 3366 3982
info@teamcopenhagen.dk
www.teamcopenhagen.dk
CVR-nr: 2766 4474
Stiftet: 19. april 2004
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Pia Allerslev, bestyrelsesformand

pr. 1. januar 2010

Taner Yilmaz, næstformand
Fritz Schur, Fritz Schur Gruppen
Michael Andersen, Team Danmark
Marialise Rømer, Kultur-og Fritidsudvalget
Christian Have, Have PR og Kommunikation
Christian Gangsted-Rasmussen, Advokataktieselskabet Gangsted-Rasmussen
Lene Skov Andersson, Danske Studenters Roklub
Jesper Dünweber Darre, ABC Cykling
Bestyrelsen modtager ikke vederlag

Direktion

Leif Chr. Mikkelsen, direktør

Sekretariat

Leif Chr. Mikkelsen, direktør

pr. 1. januar 2010

Thomas Bøgh, idrætsfaglig specialkonsulent
Henrik Büchner, marketingkonsulent
Kirstine Trauelsen, kommunikationskonsulent

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Bank

Sydbank
Kgs. Nytorv 30
1050 København K
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Tryk

Damgaard-Jensen A/S
Speditørvej 9
2450 København SV

Design

Tonning Design

Oplag

250 stk.

Fotos

Bitten Kjærgaard,
Robert Dines Rasch og

Hovedsponsor

Klaus Sletting Jensen
Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk eller fotogra
fisk gengivelse af Årsrapport 2010 eller dele heraf
er uden Team Copenhagens skriftlige samtykke
forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Fonden
Team Copenhagen

T +45 3366 3982

Nyropsgade 1, 3. sal

info@teamcopenhagen.dk

1602 København V

www.teamcopenhagen.dk

