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Mens mediernes opmærksomhed i 2009 især har 

været rettet mod IOC’s seminar og kongres samt 

verdensmesterskaberne i taekwondo, som alt 

sammen foregik i Hovedstadsområdet, har Team 

Copenhagen i samarbejde med de københavnske 

eliteklubber fortsat det intense arbejde med at 

skabe fremtidens stjerner.

Flotte events og gode resultater
Første halvår åbnede med, at Valby Hallen dan-

nede rammen om årets første internationale event 

i København; i midten af februar afviklede KAF 

for 31. gang Copenhagen Open for flere end 900 

sportsdansere fra omkring 30 lande. Den 9. maj 

var der i forrygende solskin BMX Supercross på 

det flotte anlæg på Ved Slusen i Sydhavnen. I 

forbindelse med SPARTA’s Copenhagen Maraton, 

der blev løbet for 29. gang, var der for første gang 

mere end 10.000 deltagere.

På overgangen mellem de to halvår var København 

vært for World Outgames, som foregik rundt i hele 

København. I den sammenhæng var det første 

gang, at det nyetablerede Bellahøj Svømmesta-

dion lagde bassiner til et stort stævne. Østerbro 

Stadion, som fremstod flot efter en gennemgri-

bende renovering, kunne for første gang byde på 8 

rundbaner. Det var også på det smukke stadion, at 

Copenhagen Athletics Games blev afviklet få dage 

efter – med omtrent 3.000 tilskuere. Årets højde-

punkt var værtskabet for den olympiske komités 

seminar og kongres, som foregik i Bella Centret. 

Mens fire storbyers koryfæer gæstede byen, dyste-

de mere end 6.000 børn til Skole OL på Østerbro 

Stadion; en succes, som forhåbentlig bliver en fast 

tilbagevendende begivenhed og gerne – af hensyn 

til vejret – i begyndelsen af september.

Endelig var der VM i taekwondo i efterårsferien 

med to deltagere fra Nørrebro Taekwondo Klub. 

Kampene foregik i Ballerup, da København endnu 

ikke har en tilstrækkelig stor arena.

Forord
Store events og fremtidens stjerner

Den resultatmæssige udvikling i 2009 viser fortsæt-

telsen af en tendens, hvor der er en ganske fin 

udvikling i medaljer indenfor de individuelle idræts-

grene – gældende for både seniorer og ungdom – 

hvorimod der haltes noget efter, når vi taler om de 

store indendørs holdidrætsgrene. Samlet set er der 

i forhold til sidste år en mindre tilbagegang i det 

samlede medaljeantal for seniorer, men set over en 

femårig periode har der været en tilfredsstillende 

udvikling. 

Godt image
Som et væsentligt led i Team Copenhagens be-

stræbelser på at realisere sine forskellige målsæt-

ninger lod vi midt på året en konsulent foretage en 

imageundersøgelse ved at spørge eliteidrætten i 

København, idrætsorganisationer, netværkspart-

nere, medier, kommunalpolitikere samt københavn-

ske embedsmænd. Undersøgelsen havde til formål 

at kortlægge i hvor høj grad, Team Copenhagens 

arbejde opleves baseret på sine værdier: passion, 

nytænkning og ansvarlighed. – Besvarelserne for-

talte, at Team Copenhagens mange interessenter 

gav udtryk for, at fonden har et meget flot image.

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi
I fondens bestræbelser på at hjælpe idrætstalen-

ter med at få balance mellem deres elitesatsning, 

uddannelse og sociale liv var det et kvantespring i 

den rigtige retning, da de første 19 akademielever 

indenfor fodbold og atletik i august 2009 startede 

på Østre Borgerdyd og Niels Brock handelsgym-

nasium. Indtil nu er erfaringerne rigtig gode, og 

det bliver godt, når håndbold i 2010 kommer med 

som tilbud på akademiet. I 2011 satses der på, at 

få yderligere 2-3 idrætsgrene med. Herudover vil 

vi også stræbe efter at inkludere flere ungdoms-

uddannelser i tilknytning til akademiet. På længere 

sigt vil der givet vise sig behov for, at der med 

akademiet kan tilbydes kollegiefaciliteter; noget,  

vi i 2010 vil begynde at se nærmere på.
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Kommunikation
Året startede med stor travlhed, da vi ville have et 

website klar for Team Copenhagen Eliteidrætsa-

kademi, så ansøgerne og deres forældre kunne 

søge uddybende information om akademiet, inden 

ansøgningsfristens udløb ultimo januar. Trafikken 

på siden er klart nok endnu kun forbundet med få 

fokusperioder i løbet af et år. Der vil dog komme en 

del flere informationer på siden nu, da eleverne er 

kommet i gang.

Den målsatte trafikforøgelse på fondens website 

(www.teamcopenhagen.dk) er så rigeligt blevet 

indfriet, og vi kan især se, at mange faste brugere 

løbende kigger forbi for at orientere sig om week-

endens resultater for de mindre idrætsgrene. Dette 

område fungerer godt, men kan stadig forbedres 

ved, at klubberne søndag aften sender resultater 

og billeder frem til os.

TALENT-DK websitet er efterhånden ved at være 

kendt udenfor partnerkredsen. Vi oplever stadig 

oftere henvendelser efter, at talentarbejdere uden-

for netværket har været inde og fordybe sig i sitets 

mange spændende materialer. På sigt vil vi benytte 

sitet til at inspirere, provokere og åbne for kon-

struktiv dialog til glæde for udviklingen af miljøer og 

muligheder for hovedstadens mange talenter. 

Det samlede annoncemarked for magasiner og 

ugeblade faldt i 2009 med næsten 33 % i omsæt-

ning i forhold til 2008. Det kunne vi godt mærke i 

forbindelse med salget af annoncer i CPH sport. Vi 

valgte som en konsekvens heraf at udgive tre og 

ikke som normalt fire numre. I den sammenhæng 

skal lyde tak til en række gode venner, der bak-

kede os op med at købe annoncer i magasinet. 

Vi vil gøre en meget stor indsats for at holde liv i 

CPH sport, som vi fra mange klubber får meget 

positive tilkendegivelser om, da magasinet for 

mange af dem er den eneste mulighed for at nå ud 

med deres gode historier til en bredere kreds.

TALENT-DK
Repræsentationen fra kunstens verden er blevet 

styrket, da både det klassiske og rytmiske musik-

konservatorium i løbet af året gav tilsagn om at gå 

ind i netværket. En øget repræsentation af er-

hvervsvirksomheder vil have fokus i det nye år.

Årets to inspirationsmøder henvendte sig til forskel-

lige målgrupper. Med ”Psykisk spændingsregu-

lering” havde vi i april og maj den første aktivitet 

for talenterne, som gik over to gange fire timer. 

For talentudviklere og -ansvarlige afviklede vi en 

træningssession med temaet ”Implementering af 

inspiration og ny viden”, hvilket var en opfølgning 

på den metode, der blev introduceret på seminaret 

i 2008.

Den 10. november blev det fjerde seminar afviklet 

med temaet ”Talentet”. Af den efterfølgende evalu-

ering, som rummede mange spændende forslag til 

kommende aktiviteter, tillader vi os at konkludere, at 

seminaret havde været det bedste til nu. Både med 

hensyn til form og faglighed var der forbedringer.

Som noget nyt er vi i samarbejde med Copenha-

gen Consulting Company i gang med et pilotpro-

jekt, hvor vi gennem coaching af fire talenter vil 

søge at skaffe viden, der kan være med til at lægge 

fundamentet for nok et pilotprojekt, nemlig en selv-

værdsbaseret talentudvikleruddannelse.

Endelig kan vi røbe, at der arbejdes med tanker 

om på sigt at skabe et mødested for hovedstadens 

mange talenter og talentudviklere.

Operatør på to københavnerprojekter
Som resultat af oplæg og debat i Idrættens Tæn-

ketank og en arbejdsgruppe hos Fritid og Idræt 

blev Team Copenhagen valgt som operatør på to 

store projekter. Projektet, der skulle aktivere VM i 

taekwondo for københavnere bredt, løb fra midten 

af februar til VM’s afslutning i efterårsferien. Gen-

nem roadshows, skole- og børnehaveaktiviteter 

samt opvisning og træning med WTF’s opvisnings-

hold blev rigtig mange københavnske børn og 

unge præsenteret for en idrætsgren, som er stærkt 

repræsenteret i hovedstaden.

Det andet projekt, som startede medio juni, skulle 

på verdensrekordtid etablere et korps af frivillige 

københavnere, der kunne bistå ved bl.a. IOC’s 

 seminar og kongres samt COP 15 i december. 

CPH Volunteers har løst disse og en lang række 

andre opgaver på så flot vis, at det er blevet be-

sluttet, at korpset fortsætter i 2010. En af målsæt-

ningerne var, at CPH Volunteers skulle have 500 

medlemmer ved nyår; ved indgangen til 2010 var 

der tilknyttet tæt ved 700 engagerede borgere. 

Økonomi
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 to år været stærkt under 

pres som en konsekvens af den økonomiske krise. 

Fremadrettet er der indgået en samarbejdsaftale 

med SponsorPeople.

Nogle tanker om fremtiden
Slutningen af 2009 og starten på det nye år har 

budt på nogle meget ubehagelige, økonomiske 

sammenbrud for en række af dansk idræts flag-

skibe – især indenfor holdidrætterne. Og selv om, 

der begynder at lyde en kende mere optimisme, 

tror jeg, at det er en barsk – og god – læring for os 

alle, der bringer realismen ind i tankerne hos idræt-

tens mange uundværlige iværksættere.

Derfor vil vi fortsat have fokus på at tilbyde klub-

berne relevant uddannelse omkring udvikling af 

organisation og ledelse, så de nødvendige kompe-

tencer er til stede i fornødent omfang.

I problematiske faser er det vigtigt at holde øjne 

og følelser åbne for muligheder for at handle på 

nye måder. Det kan meget vel være tid for vurde-

ringer, der handler om alliancer, samarbejde på 

specialområder, fælles udnyttelse af ressourcer 

og faciliteter – og meget, meget andet. Ansvar-

lige idrætsledere har alle en forpligtelse til også at 

tænke udover hverdagen, så klubbernes mission 

og planer er i en realistisk balance med realitetens 

muligheder.

Le Mans vinderen Tom Kristensen giver et flot 

billede på den situation, alle idrættens ansvarlige 

lige nu befinder sig i: ”Vi er alle kørt ind i svinget – 

vinderen er den, der kommer optimalt, hurtigst og 

med mest moment ud af svinget.”

Leif Chr. Mikkelsen, januar 2010
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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 havde også betydning 

for eliteidrætten, og der var derfor bred politisk 

opbakning til at etablere en eliteidrætsorganisation. 

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 og 

udvikle sig friere, end hvis fonden havde været en 

Baggrunden for  
vores arbejde

Mission

mere integreret del af kommunen. Samtidig var der 

en forventning om, at det ville være lettere for en 

selvejende organisation at få kommercielle sponso-

rer. Hertil kommer, at man på daværende tidspunkt 

havde en lovgivning på eliteidrætsområdet, som 

vanskeliggjorde kommunal støtte til eliteidræt.

Da Team Copenhagen i sin tid skulle definere ”de 

rette vilkår” for eliteidrætten, og hvad der gjorde 

København til den bedste by i Norden at dyrke 

eliteidræt i, måtte fonden definere, hvad ”bedste” 

betød. Der fandtes nemlig ikke, og findes stadig 

ikke, et sammenligningsgrundlag, så København 

kan ses i forhold til de andre nordiske landes elite-

idrætsbyer.

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.
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Videreuddannelse er helt centralt

I udviklingen af de rette vilkår for eliteidrætten i 

København er en kompetent klubledelse en absolut 

nødvendighed. Ledelsen skal være i stand til at 

opsætte realistiske og ambitiøse mål, for derefter at 

forfølge og indfri dem. Den betydelige konkurrence 

klubberne imellem understreger vigtigheden af, at 

klubberne udvikler stabile organisationer, samt at de 

tiltrækker både dygtige ledere, trænere og udøvere.

Siden sin opstart har Team Copenhagen været 

 meget fokuseret på vigtigheden af at videreud-

danne de københavnske klubledere. Det har 

indtil videre resulteret i, at 34 klubber indtil ultimo 

2009 har gennemført Team Copenhagens klub-

uddannelse.

Videreuddannelsen af klubledelserne er et helt 

centralt element, hvis den københavnske eliteidræt 

skal udvikle sig videre. Udover uddannelse af klub-

bens centrale personer, er det et grundlæggende 

element for udviklingen af talenter, at der eksisterer 

en fornuftig balance mellem idræt, uddannelse/job 

og privatliv.

Balance
Team Copenhagen arbejder på at forbedre netop 

denne balance i eliteidrætsudøverens liv, både for 

de unge talenter og for de ældre udøvere. Senest 

har Team Copenhagen i august 2009 været en 

central drivkraft i opstarten af Team Copenhagen 

Eliteidrætsakademi, en uddannelses ordning for 

talenter, der går i gymnasiet, som hermed får en 

bedre mulighed for at kombinere skolegang med 

træning.

For færdiguddannede udøvere kan Team Copen-

hagen hjælpe med at skabe jobmuligheder, der er 

særligt fleksible, således at både træning og job 

kan passes tilfredsstillende.

Gode faciliteter, konkurrence-  
og træningsbetingelser

Stabile og fleksible rammer er aldeles afgørende 

for opnåelse af store resultater, ligesom gode 

træningsfaciliteter og -tider har betydning for en 

ustresset forberedelse og dermed også for en 

optimal formåen. Endvidere er et hensigtsmæssigt 

støtteapparat en betingelse for, at eliteudøverne 

kan koncentrere sig om at finde den rette balance 

mellem træning, konkurrencer og efterfølgende 

restitution. 

Udover at støtte ovennævnte områder arbejder 

Team Copenhagen også på at skabe opmærksom-

hed omkring og opbakning bag udøverne gennem 

en lang række kommunikationsaktiviteter, Årskort 

og hjælp til udvikling af events.

Forudsætning for resultater
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Team Copenhagens overordnede opgave er at fun-

gere som brobygger mellem eliteidræt, erhvervsliv 

og Københavns Kommune. Da disse tre parter 

udgør fondens umiddelbare omverden, er det helt 

centralt, at Team Copenhagen skaber samarbejde 

og resultater imellem og igennem parterne ved 

både at være katalysator og drivkraft.

Eliteidrætten
Team Copenhagen har dagligt kontakt med den 

københavnske eliteidræt, blandt andet i forbindelse 

med fondens støttekoncept, løbende rådgivning og 

PR- og kommunikationsaktiviteter.

Igennem den økonomiske støtte af eliteidrætten, 

rådgivningen af trænere, udøvere, forældre og 

andre fra elitemiljøet, samt nyhedsformidlingen på 

Team Copenhagens hjemmeside motiverer Team 

Copenhagen klubberne til at gå efter stadig bedre 

resultater.

Klubberne udtrykker desuden stor tilfredshed med 

Team Copenhagens magasin CPH sport, idet de 

her får omtale, som andre medier ellers kun sjæl-

dent giver dem.

Erhvervslivet
Team Copenhagen arbejder hele tiden på at skaffe 

endnu flere økonomiske ressourcer til den køben-

havnske eliteidræt, så København bliver den 

bedste idrætsby i Norden. I den forbindelse er 

opbakningen fra erhvervslivet helt central. Siden 

den økonomiske krise begyndte i 2008, har netop 

denne del af fondens arbejde været en endnu 

større udfordring end hidtil.

Det er Team Copenhagens ønske at give erhvervs-

livet konkrete kvaliteter i de samarbejdsaftaler, 

fonden i hård konkurrence søger at indgå. Udover 

økonomisk støtte arbejder Team Copenhagen også 

for at skabe samarbejde med forskellige funktioner 

i de forskellige virksomheder, så udveksling af viden 

og erfaringer vedrørende kommunikation, branding, 

talentudvikling og andre HR-relaterede emner kan 

finde sted. Også virksomhedernes stigende fokuse-

ring på CSR er en af de tendenser, Team Copen-

hagen i 2009 har fulgt med et vågent blik.

TALENT-DK er i denne sammenhæng et særligt in-

spirerende forum, hvorfra der knyttes interessante 

bånd forskellige fagområder og interesser imellem.

Københavns Kommune
Team Copenhagen fungerer i tæt samarbejde med 

Københavns Kommune, idet fonden er nedsat som 

en selvejende fond under kommunen, og har den 

til enhver tid siddende Kultur- og Fritidsborgmester 

som bestyrelsesformand. I 2009 ydede Køben-

havns Kommune et støttebeløb på 6.263.043 kr. 

til Team Copenhagens arbejde. Et beløb, fonden 

håber, bliver øget de kommende år.

Udover Team Copenhagens tre ovennævnte nær-

meste samarbejdspartnere, har fonden en række 

andre vigtige samarbejdspartnere, som alle kan 

bidrage til indsatsen med at nå fondens mission: 

Danmarks Idræts Forbund
Team Copenhagen har et meget konstruktivt og 

nært samarbejde med den administrative ledelse af 

Danmarks Idræts Forbund (DIF). Sammen arbejder 

Team Copenhagen og DIF for at finde løsninger, 

der gavner begge parter. Indtil sin nedlæggelse pr. 

31.12. 2009 var også DIF’s københavnerudvalg en 

af Team Copenhagens nære samarbejdspartnere.

Team Danmark
Team Danmark spiller en central rolle indenfor 

dansk eliteidrætsliv og er en vigtig samarbejdspart-

ner for Team Copenhagen. Sammen afholder de 

to parter bl.a. kurser i sportsernæring og idræts-

skadeforebyggelse, kurser der er henvendt til både 

trænere, udøvere og forældre.

Med Team Danmarks fokus på den absolutte 

landsholdselite på seniorplan, og Team Copen-

hagens fokus på talentudvikling supplerer de to 

parter hinanden fortrinligt.

Elitekommuner
Team Danmarks elitekommune-ordning vokser 

støt, og Team Copenhagen nyder et udmærket 

forhold til de øvrige 17 elitekommuner.

TALENT-DK
2009 var tredje leveår for det tværfaglige videns- 

og erfaringsnetværk TALENT-DK.

TALENT-DK’s partnere er repræsentanter for fire 

performancekulturer: Eliteidræt, forskning, kunst 

og erhvervsliv, og målet med netværket er, at part-

nerne gennem netværkets forskellige aktiviteter vil 

udfordre og udvikle hinanden til gavn for både ta-

lenter, talentudviklere og respektive organisationer. 

TALENT-DK vil give sit bidrag til, at Danmark bliver 

førende, når det handler om talentudvikling.

Team Copenhagen fungerer som sekretariat og 

drivkraft for TALENT-DK, og udbygger på denne 

måde den københavnske eliteidræts muligheder for 

samarbejder med spændende potentialer af mange 

forskellige arter.

I 2009 var især bidragene fra kunstens verden 

meget værdifulde i TALENT-DK.

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 helt centralt for Team Copenhagen, 

at fonden får Københavns borgere i tale ved blandt 

andet at få fortalt nogle af de mange gode historier, 

eliteidrætslivet byder på. Det gør Team Copenha-

gen i gratismagasinet CPH sport, og også Team 

Copenhagens Årskort er skabt med henblik på at 

øge opbakningen og omtalen af de københavnske 

idrætsbegivenheder.

Pressen
Den københavnske eliteidrætsverden er en varieret 

og mangfoldig størrelse med masser af idræts-

grene, der normalt ikke får spalteplads eller sende-

tid i hverken landsdækkende eller lokale medier.  

I arbejdet på at skabe fokus på eliteidrætslivet 

i København, arbejder Team Copenhagen der-

for hele tiden aktivt opsøgende på at få nogle af 

de mange gode historier om den københavnske 

eliteidræt ud i både de lokale og landsdækkende 

medier.

Formidlingen af viden om de københavnske elite-

klubber er af stor betydning for klubbernes evne til 

at tiltrække medlemmer, tilskuere og sponsorer. På 

den måde spiller Team Copenhagen en central rolle 

som værdiskaber for klubberne.

Opgave
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1.  Kontinuerlig udvikling af  
eliteidrætten i København

Team Copenhagen har som sin primære målsæt-

ning at arbejde på at forbedre og videreudvikle vilkå-

rene for den københavnske eliteidræt. En forbedring 

i vilkårene skal være med til at sikre en bæredygtig 

eliteudvikling i de københavnske eliteklubber med 

dertil hørende gode sportslige resultater.

1.1.  Økonomisk støtte til  
eliteklubberne

Siden etableringen af Team Copenhagen i 2004 

har fonden tre gange årligt kanaliseret støttekro-

ner ud i de københavnske eliteklubber. I 2009 var 

Team Copenhagens samlede støttetildeling således 

2.708.000 kr. til i alt 25 projekter. Det forventes, at 

beløbet vil stige en smule i 2010.

Læs mere om støttemodtagerne og ansøgnings-

frister på www.teamcopenhagen.dk

For at komme i betragtning til økonomisk støtte 

hos Team Copenhagen skal de københavnske 

eliteklubber leve op til de krav, Team  Copenhagen 

stiller, både til de sportslige resultater og til ledelsen 

af klubberne. Team Copenhagen ønsker at sikre 

sig, at fundamentet i klubberne er bæredygtigt til 

en langvarig elitesatsning, derfor skal klubbernes 

organisation, ledelse og elitetrænere alle være på et 

tilfredsstillende niveau. Endelig er det desuden nød-

vendigt, at der er tilstrækkelig adgang til de rette 

trænings- og konkurrencefaciliteter. Opfyldes disse 

krav, kan klubberne ansøge om støtte.

I arbejdet for den københavnske eliteidræt fokuserer 

Team Copenhagen særligt på talentudvikling. Ca. 

80% af den udbetalte støtte går således til talentud-

viklingsprojekter og det glæder Team  Copenhagen 

at se det store arbejde, der udføres med de mange 

talenter ude i klubberne. Et arbejde, der allerede nu 

kan aflæses i klubbernes resultater. 

Via sine forskellige formidlingskanaler (bl.a. CPH 

sport og www.teamcopenhagen.dk) sætter Team 

Copenhagen desuden meget fokus på talentud-

viklingen ved blandt andet at bringe interviews 

med de københavnske talenter, og hele tiden følge 

deres resultater.

1.2. Styrkelse af eliteklubberne
Klubuddannelse

I sommeren 2009 afsluttede det foreløbigt sidste 

hold Team Copenhagens klubuddannelse, som er et 

kompetenceudviklingsprojekt rettet mod bestyrelses-

medlemmer i de københavnske eliteidrætsklubber.

I alt har 34 københavnske klubber gennemført ud-

dannelsen, som har kørt siden august 2005.

Det vil fremover stadig være muligt og nødvendigt 

at gennemføre Team Copenhagens klubuddan-

nelse; fra 2010 vil der være mulighed for at tage 

den i et individuelt tilpasset regi. Uddannelsen vil 

naturligvis indeholde de samme elementer, som 

den oprindelige klub uddannelse, men blive skræd-

dersyet til den enkelte klub.

Kurser

For fjerde år i træk har Team Copenhagen også 

i 2009 afholdt kurser i basal sportsernæring og 

skadesforebyggelse. Der blev afholdt to kurser i 

sportsernæring og et i skadesforebyggelse, som 

det var målsætningen. Kurserne afholdes i sam-

arbejde med Team Danmark, og er meget popu-

lære blandt udøverne og deres forældre. Team 

Copenhagen har således oplevet en meget positiv 

respons på kurserne.

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

Team Copenhagen eliteidrætsakademi

I august 2009 startede første årgang på Team 

 Copenhagen Eliteidrætsakademi op. Eleverne 

havde mulighed for at vælge enten fodbold- eller 

atletiklinjen, og 6 fodboldelever og 13 atletikelever 

har således nu en hverdag med en ungdomsud-

dannelse på Østre Borgerdyd eller Niels Brock, og 

træning hos enten Sparta eller B.93. Målsætningen 

om, at 20 elever skulle påbegynde uddannelsen 

det første år, er således stort set nået.

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi har som 

overordnet formål at skabe de bedst mulige ram-

mer for talentudviklingen i København. Akademiet 

skal sikre eliteidrætstalenter en sammenhængende 

tilværelse, hvor idrætten går hånd i hånd med 

uddannelsen. Det sker via et samarbejde mellem 

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

anser som helt nødvendige for, at København kan blive den bedste by i Norden at 

dyrke eliteidræt i.

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

2007 en målsætning, som bygger på to overordnede områder, fonden skal kon-

centrere sin indsats omkring for at nå målet:

1. Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København

2. Styrkelse af Team Copenhagen

Fokusområder

Fokusområder

1. Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København

1.1. Økonomisk støtte til eliteklubberne

1.2. Styrkelse af eliteklubberne

1.3. Optimering af de aktives rammer

1.4. Events – struktur og udvikling

1.4.1 Team Copenhagen som operatør

1.5. Kommunikation og mediearbejde

2. Styrkelse af Team Copenhagen

2.1. Økonomi

2.2. Kommerciel udvikling

2.3. Branding

2.4. Kommunikation

2.5. Netværk
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Læs mere om Team Copenhagen Eliteidræts-

akademi på www.tcph-akademi.dk

Kraftcentre

Et væsentligt element i arbejdet med at udvikle 

elite idrætten i København er at skabe velfunge-

rende elitemiljøer. Det er sjældent tilstrækkeligt, 

at klubberne har gode faciliteter og økonomiske 

ressourcer for at skabe store resultater, de skal 

også have det rette miljø og den rigtige kultur. 

Derfor arbejder Team Copenhagen for at styrke 

disse miljøer. I de tilfælde, de enkelte klubber har 

et velfungerende elitemiljø, er det klubbernes og 

Team Copenhagens opgave at vedligeholde disse. 

I andre tilfælde kan vejen være, at Team Copenha-

gen i samarbejde med udvalgte klubber, special-

forbund og i visse tilfælde Team Danmark udvikler 

særlige regionale kraftcentre. I disse centre træner 

aktive fra regionen til stor gavn for de københavn-

ske eliteidrætsudøvere. Team Copenhagen arbej-

der kontinuerligt for at søge at tiltrække sådanne 

kraftcentre.

dialogmøder

Som i 2008 har Team Copenhagen også i 2009 

afholdt et dialogmøde med de københavnske 

eliteklubber. Møderne afholdes som et led i Team 

 Copenhagens arbejde for at skabe en dialog 

fonden og eliteklubberne imellem, i forhold til 

de udfordringer og aspekter, der ligger i at gøre 

København til det bedste sted i Norden at dyrke 

eliteidræt.

På møderne har eliteklubberne mulighed for at 

udtrykke behov og ønsker, og samtidig er møderne 

med til at styrke samarbejdet mellem eliteklub-

berne og Team Copenhagen.

1.4. Events – struktur og udvikling
Copenhagen Athletics Games 2009

Den 6. august 2009 blev Copenhagen Athletics 

Games afholdt for femte gang; denne gang på 

et nyrenoveret Østerbro Stadion. Sparta Atletik & 

Motion var hovedarrangør af stævnet med Team 

Copenhagen som samarbejdspartner.

Blandt de udenlandske deltagere var en af verdens 

bedste atleter, verdensrekordholderen i tikamp, 

tjekkiske Roman Šebrle, som stillede op i 110 m 

hæk, længdespring og kuglestød.

Sidste punkt på stævneprogrammet var Ängla-

mark-aftenløbet, der med 1300 deltagere gav en 

imponerende afslutning på stævnet.

Der mødte ca. 3000 tilskuere op til CAG 2009. 

Med en målsætning på 1500 tilskuere var dette 

således meget tilfredsstillende.

I 2010 bliver der afholdt Copenhagen Athletics 

Games den 12. august fra kl. 18:30.

danmarksmesterfesten

Den 23. marts 2009 var Københavns Kommune at-

ter vært for Danmarksmesterfesten på Københavns 

Rådhus. Festen afholdes hvert år, som hyldest til 

de københavnske udøvere, der har vundet senior 

DM i det foregående år.

Underholdningen ved årets fest spændte fra cykel-

konkurrence på Alpe d’Huez til musikalsk optræ-

den ved Mads Langer. For første gang nogensinde 

blev Team Copenhagens Talentpris desuden 

overrakt til årets idrætstalent 2008. Vinderen blev 

Andreas Trajkovski (KIF). Udover hæderen bestod 

prisen af et rejselegat på 10.000 kr., øremærket 

træningsophold i udlandet.

Efter underholdningen blev Danmarksmestrene 

 traditionen tro budt på buffet og rådhuspandeka-

ger i Rådhusets festsal.

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 Danmarks-

mesterfesten sker i et tæt samarbejde mellem 

Team Copenhagen og Københavns Kommune.

Mange af de udøvere, der deltager ved festen, har 

desuden fået eller får økonomisk støtte af Team 

Copenhagen.

1.4.1  Team Copenhagen som operatør
VM i taekwondo

I oktober 2009 blev der afholdt VM i taekwondo i 

Ballerup Super Arena. Op til afholdelsen var Team 

Copenhagen operatør på en række arrangementer/

tillægsaktiviteter, som blev afholdt i hele Køben-

havn. Afholdelsen af arrangementerne begyndte 

allerede i foråret 2009 og havde til formål at skabe 

opmærksomhed omkring taekwondo i København 

forud for selve afholdelsen af VM.

Den økonomiske baggrund for tillægsaktiviteterne 

var en bevilling på 800.000 kr. fra Københavns 

Kommune. For de midler blev der afholdt:

Taekwondo-tigeren: Københavnske idrætsbørne-

haver blev tilbudt at komme ud i Nørrebro Tae-

kwon do Klub og være ’tigre for en dag’. Her fik de 

københavnske uddannelsesinstitutioner, idræts-

klubber og Team Copenhagen.

Både de involverede skoler og klubber er meget 

positive over for Team Copenhagen Eliteidræts-

akademi. Thomas Bøgh, Team Copenhagen 

udtaler:

”Vi er kommet overvældende godt fra start. Elever-

ne på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi klarer 

sig virkelig godt både fagligt og socialt, og det er 

vigtigt for os. Inden for idrætten har man tidligere 

set et stort frafald af talenter, fordi de har valgt 

uddannelsen til og sporten fra. Det, vi med Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi gør, er at give ele-

verne muligheden for at beholde både sporten og 

skolen, således at de ikke behøver fravælge noget. 

Og det er vi kommet rigtig godt i gang med.”

Annegrete Larsen, konstitueret rektor Østre 

Borger dyd Gymnasium:

”Samarbejdet med Team Copenhagen Eliteidræts-

akademi har tilført Østre Borgerdyd Gymnasium 

en gruppe energiske gymnasieelever. Der har kun 

været få tilpasningsproblemer – hverdagene med 

både skolegang, lektier og træning fungerer fint, 

og eleverne får også passet deres træningslejre og 

stævner. Vi er glade for den energi og sportslige 

dygtighed, som eleverne tilfører deres klasser og 

skolen som helhed. Vi ser frem til at kunne tilbyde 

endnu en disciplin fra august 2010, hvor skolen 

skifter navn til Gefion Gymnasium og flytter til Øster 

Voldgade 10.”

Fra august 2010 starter Team Copenhagen Elite-

idrætsakademi også en håndboldlinje op. Hånd-

boldtræningen vil blive forestået af Ajax Køben-

havn.
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gennem læring og leg en forsmag på taekwondo af 

en af landets dygtigste børnetrænere. Fire idræts-

børnehaver tog imod tilbuddet.

Idrætsundervisning: Folkeskolerne fik tilbudt at få 

en instruktør med udstyr på besøg til en sjov og 

anderledes idrætstime. I alt benyttede 68 klasser 

sig af tilbuddet.

Madlavning: Folkeskolerne kunne få besøg af en 

kok, der underviste eleverne i at lave et flot koreansk 

måltid. Det valgte 23 klasser at gøre.

Taekwondo-roadshow: Stillede op ved etablerede 

events eller lavede egne shows på byens pladser 

og torve med opvisning, information, instruktion og 

meget mere. Der blev afholdt 10 roadshows.

Derudover gav WTF-holdet to opvisninger og 

lavede en ’åben træning’.

Der deltog to københavnere ved VM i taekwondo: 

Redouane Chtatou og Sandra B. Christensen, 

begge fra Nørrebro Taekwondo Klub. 

Sandra B. Christensen tabte knebent sin første 

kamp, mens Reouane Chtatou først blev besejret i 

ottendedelsfinalen af den koreanske kæmper Hyo-

Seob Yeom, der senere endte som verdensmester.

CPH Volunteers

Den 1. juni 2009 startede Københavns nye frivillig-

korps, CPH Volunteers op på initiativ af Køben-

havns Kommune og Team Copenhagen. Anlednin-

gen var det internationale år 2009 i København, 

og korpset blev skabt med det overordnede mål at 

styrke København som international værtsby gen-

nem at stille frivillige til støtte for IOC’s kongres og 

seminar samt COP15.

Herudover stillede CPH Volunteers også frivillige til 

CPH Moves, Skole OL, Bueskydning – World Cup, 

VM i Taekwondo, WOMEX, CPH:DOX, Klimaforum 

09 og Hopenhagen LIVE.

CPH Volunteers består af frivillige i alle aldre og 

med meget forskellige kompetencer, og udviklin-

gen i medlemstilgangen har været flot: Fra 35 i 

begyndelsen af august til 667 i slutningen af de-

cember 2009. Da det oprindelige mål var at nå 500 

frivillige, er resultatet meget tilfredsstillende.

Etableringen af CPH Volunteers er en fantastisk 

mulighed for, at københavnerne giver sig selv et 

socialt netværk, der kan vise resten af verden, at 

København og byens borgere er værd at vende 

tilbage til. Læs mere om CPH Volunteers på  

www.cphvolts.dk 

1.5. Kommunikation og mediearbejde
Websites

I begyndelsen af 2009 blev Team Copenhagen an-

svarlig for endnu en hjemmeside. Fonden driver såle-

des nu de tre hjemmesider www.teamcopenhagen.

dk, www.TALENT-DK.dk og www.tcph-akademi.dk.

www.teamcopenhagen.dk

Efter i 2008 at have gennemgået en markant lay-

outmæssig forbedring fremstår www.teamcopen-

hagen.dk som en meget brugervenlig og dynamisk 

hjemmeside, der primært bruges til formidling af:

- Nyheder fra den københavnske eliteidrætsverden – 

på daglig basis

- Information om afholdelse af kurser, tilmeldings-

frister, kontakter m.m.

- Interviews med forskellige ’Københavnerprofiler’ 

og uddybende informationer om et udvalg af de 

københavnske eliteidrætsprofiler

- Information om Årskortarrangementer

- Generel information om Team Copenhagen, 

støtte konceptet m.m.

En række af de københavnske eliteklubber bidra-

ger med nyhedsformidlingen på www.teamcopen-

hagen.dk, idet de fremsender resultater fra stævner 

m.m. Formidlingen af resultaterne på hjemmesi-

den betyder, at de københavnske eliteklubber i 

hjemme siden har en god eksponeringsmulighed.

www.TALeNT-dK.dk

TALENT-DK’s hjemmeside har kørt siden 2007 og 

er ikke i samme grad som www.teamcopenhagen.

dk en nyhedsformidlende hjemmeside, men har i 

højere grad som mål at være et middel til inspira-

tion, debat og information.

Der er i løbet af 2009 blevet bragt en række  

relevante artikler på www.TALENT-DK.dk fra for-

skellige danske dagblade, efter aftale med artikler-

nes forfattere. Artiklerne har alle behandlet talent-

relaterede emner, og meningen med at bringe  

dem er, at de skal fungere som afsæt for videre 

diskussion.

Derudover har der været bragt interviews og film, 

samt information om kommende arrangementer.

www.tcph-akademi.dk

Team Copenhagen Eliteidrætsakademis hjemme-

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

del af den formidling Team Copenhagen foretager 

til elever, forældre, lærere og trænere på Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi.

Hjemmesiden udvikles og tilpasses løbende even-

tuelle nye opståede behov.

CPH sport

CPH sport er udkommet fire gange årligt siden 

2006. Magasinet udkommer i 40.000 eksemplarer, 

og ligger blandt andet på samtlige københavnske 

idrætsanlæg, i en række københavnske Sport-

Master-butikker og på 23 københavnske cafeer.  

I 2009 udkom CPH sport dog kun tre gange, grun-

det økonomiske udfordringer i annoncesalget.

Efter udgivelsen af det første blad i 2009 valgte 

Team Copenhagen selv at stå for annoncesalget til  

CPH sport.

CPH sports formål er at fortælle alle de gode 

eliteidrætshistorier fra København, som ellers ikke 

bliver fortalt i medierne. Dette gøres med stor 

opbakning fra de københavnske eliteklubber, som i 

magasinet har en unik eksponeringsmulighed, ikke 

mindst fordi CPH sport sætter ansigt på hoved-

stadens mange dygtige udøvere og ledere.

Mediearbejde

Team Copenhagen arbejder hele tiden på at skabe 

mest mulig omtale af den københavnske eliteidræt 

i både landsdækkende, regionale og lokale medier. 

Fonden fungerer desuden som rådgiver og yder 

løbende assistance, når en klub skal have udar-

bejdet en pressemeddelelse eller har brug for en 

kontakt til et medie.

I 2009 var en af de begivenheder, som fik fin 

mediedækning CAG 2009; blandt andet lavede 

TV2Lorry en flot reportage fra stævnet.

Også TALENT-DK fik fin TV-dækning, da DR Spor-

ten valgte at sende en reportage fra årets Talent-

seminar på Takkelloftet i Operaen.

Udover TV-dækningen har Team Copenhagen 

oplevet en generel god mediedækning i lokale og 

landsdækkende aviser i løbet af 2009.
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Ansvarlighed

4 = Meget 3 = Nogen

1 = Ingen 0 = Ved ikke

2 = Mindre

36%

41%6%

16%

Nytænkning

4 = Meget 3 = Nogen

1 = Ingen 0 = Ved ikke

2 = Mindre

36%

39%

9%

15%

Passion

4 = Meget 3 = Nogen

1 = Ingen 0 = Ved ikke

2 = Mindre

45%

38%

7%

9%

Ansvarlighed

En overvejende del af responden-

terne fandt Team Copenhagen 

karakteriseret ved ’i meget høj grad’ 

eller ’i nogen grad’ at være Ansvarlig. 

Denne besvarelse blev underbygget 

af, at alle 5 underpunkter også sco-

rede højest på værdierne 4 = meget. 

16 % af respondenterne svarede  

0 = Ved ikke.

Nytænkning

En overvejende del af responden-

terne fandt Team Copenhagen ’i 

meget høj grad’ eller ’i nogen grad’ 

Nytænkende. Dette blev underbyg-

ges af, at 5 ud af 5 underpunkter 

også scorede højest på værdierne 4 

= meget eller 3 = nogen. Overvæg-

ten på 4 af underpunkterne scorede 

3 = nogen. 9 % af respondenterne 

svarede 0 = Ved ikke.

Passion

En overvejende del af responden-

terne fandt Team Copenhagen ’i 

meget høj grad’ Passioneret, hvilket 

blev understreget af, at 4 ud af 5 

underpunkter også scorede højest 

på værdien 4 = meget.

4 = Meget 3 = Nogen 1 = Ingen 0 = Ved ikke2 = Mindre

2.3. Branding
Branding – imageundersøgelse

Til understøttelse af fondens gennemslagskraft har 

den gennem årene søgt at skabe et tydeligt brand.

I foråret 2009 blev der af en ekstern konsulent 

gennemført en imageanalyse, med den hensigt 

at fremskaffe fakta for den videre brandbuilding. 

 Undersøgelsen havde til formål at kortlægge i hvor 

høj grad, Team Copenhagens arbejde for at skabe 

optimale betingelser for de københavnske klubber 

og udøvere opleves baseret på de tre grundlæg-

gende værdier, Team Copenhagen baserer sit 

arbejde på, nemlig: ansvarlighed, nytænkning og 

passion.

Undersøgelsen blev gennemført via et elektronisk 

spørgeskema, og undersøgelsens målgrupper var: 

eliteidræt i København, ledere, trænere og udøve-

re, idrætsorganisationer, netværkspartnere, medier, 

kommunalpolitikere og kommunale embedsmænd i 

Københavns Kommune.

Den samlede konklusion var meget positiv, idet 

Team Copenhagen opfattes gennem sin adfærd og 

sine handlinger at afspejle sine tre værdier. Resul-

tatet ses nedenfor:

2.4. Kommunikation
www.teamcopenhagen.dk

Siden 2007 har Team Copenhagens hjemmeside 

oplevet en fortsat øget tilgang af besøgende. Den 

hyppige opdatering af nyheder på hjemmesiden 

gør den dynamisk og tidssvarende og dermed 

mere interessant for de besøgende. Team Copen-

hagen arbejder hele tiden for at bringe de seneste 

nyheder om de københavnske atleter.

Det blev i 2008 sat som mål, at Team Copenha-

gens hjemmeside i 2009 skulle have et gennem-

snitligt besøgstal på 5000/md. Med 4771 besø-

gende/md. er dette mål næsten nået. 

www.TALeNT-dK.dk

Med et ambitiøst mål for 2009 på 1400 besøgen-

de/md. på www.TALENT-DK.dk var overlæggeren 

sat højt. Antallet af besøgende er ca. 700/md., så 

der er stadig et stykke vej at gå.

TALENT-DK’s hjemmeside er ikke en nyhedsformid-

lende hjemmeside, men har som sin fornemmeste 

opgave at inspirere og skabe debat, foruden at 

informere om netværkets forskellige arrangemen-

ter. Den er derfor ikke dynamisk, som nyhedsfor-

midlende hjemmesider, hvilket formentlig forklarer 

det lavere besøgstal.

Der er i 2009 bragt interviews, film og artikler på 

www.TALENT-DK, og der arbejdes kontinuerligt 

på, at hjemmesiden skal blive endnu mere besøgt. 

Blandt andet har TALENT-DK bedt netværkets 

partnere om i højere grad at bidrage til hjemme-

siden.

Det kan med tilfredshed konstateres, at antallet af 

nyhedsbrevsmodtagere (tilmeldt via www.TALENT-

DK.dk) har været støt stigende i 2009.

www.tcph-akademi.dk

I januar 2009 startede Team Copenhagen Elite-

idrætsakademis hjemmeside op.

Hjemmesiden skal primært fungere som informa-

tionskanal til akademiets elever, deres forældre, 

lærere og trænere. Det er altså en informations-

side, og målet for antallet af besøgende er derfor 

sat i forhold hertil.

Det totale antal besøgende i 2009 var 5567 (464 

pr. måned). Det er målet, at det gennemsnitlige 

antal besøgende pr. måned i 2010 stiger til 550.

2. Styrkelse af Team Copenhagen

2.1. Økonomi
Det var Team Copenhagens mål at opnå en øget 

økonomisk bevilling i forbindelse med budgetfor-

handlingerne for 2010. Dette skete desværre ikke.

Team Copenhagens arbejde for at skaffe økono-

miske midler via kommercielle indtægter har siden 

den finansielle krises start i 2008 været meget 

udfordrende. Et af de tiltag Team Copenhagen har 

iværksat i arbejdet på at skaffe yderligere øko-

nomiske midler til den københavnske eliteidræt 

er ansøgning af fondsmidler. En række af disse 

ansøgninger mangler stadig at blive behandlet hos 

de respektive fonde.

2.2. Kommerciel udvikling
Der er i løbet af året blevet arbejdet på at skabe 

koncepter, som beskriver de forskellige kommer-

cielle produkter, fonden kan tilbyde. Den stigende 

interesse blandt potentielle sponsorer  

og samarbejdspartnere for CSR (Corporate Social 

Reponsibility) fik i 2009 Team Copenhagen til at 

øge fokus på dette område.

CPH sport

CPH sport har i 2009 gennemgået en stor layout- 

og produktionsmæssig udvikling. Magasinet har 

fået et mere spændende udtryk, og Team Copen-

hagen har fået flot respons på det.

Der udkom i 2009 tre udgaver af CPH sport, hver 

i et oplag på 40.000 eksemplarer. Hver udgave af 

CPH sport har et estimeret antal læsere på 72.000.

Udover at udkomme i papirformat, udgives hver 

udgave af CPH sport i en elektronisk Ipaper-ver-

sion, som kan læses på www.teamcopenhagen.

dk. Antallet af læsere af den elektroniske udgave 

vokser flot; i 2009 har langt over 6000 læst CPH 

sport som Ipaper-version.

Mediearbejde

Team Copenhagen laver et konstant opsøgende 

arbejde for at skabe medieomtale af den køben-

havnske eliteidræt. Opmærksomheden omkring de 

københavnske eliteklubber er særdeles vigtig for 

klubberne, både i forhold til påvirkningen af med-

lemsantal og tiltrækningen af sponsorer.

I 2009 genererede Team Copenhagen en betydelig 

omtale af de københavnske eliteklubber via både 

tv, aviser, webdækning og radio.

Årskort

Der blev i 2009 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 CAG på Østerbro Stadion og Copenhagen 

Open i dans.

Årskortet koster 100 kr. og kan købes ved henven-

delse til Team Copenhagens sekretariat.
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2.5. Netværk

TALeNT-dK

For det tværfaglige vidensnetværk TALENT-DK har 

2009 været et spændende år.

Der er i løbet af året blevet afholdt to inspirations-

møder og et partnermøde i netværket. I henholds-

vis april og maj afholdt TALENT-DK et trænings- og 

uddannelsesforløb med fokus på individuel hånd-

tering af psykisk spænding. Forløbet kørte under 

ledelse af idrætspsykolog Carsten Hviid Larsen, 

SDU, og fungerede godt.

I maj stod Claus Borg (TUC Management) for det 

andet inspirationsmøde. Målgruppen var talent-

ansvarlige og talentudviklere.

Endelig blev der den 10. november for fjerde gang 

afholdt talentseminar på Takkelloftet i Operaen.

Dette års tema for talentseminaret var ’Talentet’, 

og de mange deltagere i seminaret fik masser af 

inspiration med hjem. Blandt oplægsholderne var 

Mette Krogh Christensen, lektor SDU, som talte 

om ’Defintion af talent’ og elitetræner og HR-chef 

Erik Veje Rasmussen, som talte om, at ’Der skal 

mod til at have talent’.

Ved talentseminaret blev også kåret ’Årets Talent-

udvikler’. Prisen gik i år til Ulrik Ghisler, eliteud-

valgsformand i Københavns Skiklub.

Hele talentseminaret blev filmet, og DR Sporten 

lavede en reportage fra talentseminaret.

Idrættens Tænketank

Også i 2009 deltog Team Copenhagen i Idrættens 

Tænketank. Tænketanken er nedsat af Københavns 

Kommunes Kultur og Fritidsudvalg og har som sin 

primære opgave at analysere, diskutere og frem-

lægge ideer til idrættens udvikling i Københavns 

Kommune. Analyserne skal baseres på den ’forsk-

ningsmæssige’ og ’erfaringsmæssige’ viden, som 

tænketankens medlemmer har og/eller indhenter.

Rapporter og notater fra de mange forskellige em-

ner, som Tanken har arbejdet med, kan findes på

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

Fokus/Idraettenstaenketank.aspx

elitekommuner

Team Danmark samarbejder med en lang række 

danske kommuner, som hver for sig prioriterer 

eliteidrætten højt. I alt 18 kommuner har i løbet af 

de seneste tre år indgået flerårige samarbejdsafta-

ler med Team Danmark og kan dermed kalde sig 

elitekommune. København underskrev i 2007 en 

samarbejdsaftale og da Københavns Kommune har 

overdraget arbejdet med eliteidrætten i kommunen 

til Team Copenhagen, er det fonden, som vareta-

ger de forpligtigelser, der eksisterer i forbindelse 

med elitekommunesamarbejdet.

Udover et rigtig godt og frugtbart samarbejde med 

Team Danmark har fonden også et godt samar-

bejde med de øvrige 17 danske elitekommuner, 

som har etableret sig i et nationalt netværk. Udover 

kvartalsmæssige møder deltager kommunerne 

også i en årlig studietur, som i 2009 gik til Oslo. 

Formålet med det nationale netværk er primært 

erfaringsudveksling. Samarbejdet har særlig fokus 

på talentudvikling, hvilket bl.a. også har resulteret 

i, at der er etableret netværk for det stigende antal 

idrætsfolkeskoler, som er blevet etableret i elite-

kommunerne. Udover Team Copenhagen deltager 

Bellahøj Idrætsfolkeskoles afdelingsleder i dette 

nye netværk.

Team Copenhagen i medierne i 2009
  Team Copenhagen blev i alt nævnt i forbindelse med 1 indslag i tv og 2 i radio.

  Udover dækningen i tv og radio er Team Copenhagen nævnt i sammenlagt 73 artikler i trykte medier, 

fordelt over landsdækkende, regionale og lokale dagblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade,  

ugeblade og magasiner.

  Det potentielle antal læsere i 2009 (i 1.000) var 8.102.
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Styrkelse af eliteklubberne 
Klub/bestyrelsesuddannelse Individuelt tilpassede forløb for op til 3 klubber
Suppleringsuddannelse for nye 1 kursus for nye bestyrelses-medlemmer – ca. 25 deltagere
bestyrelsesmedlemmer 

opfølgning på hold 2 (lange uddannelse)  7 klubber udarbejder mønsterklubanalyse og
 opdaterer udviklingsplan

Kommunikations-kursus 1 hold à 12 deltagere

Kurser og seminarer i TALeNT-dK regi Min. 10 ledere på talentseminaret
 Min. 5 ledere til hvert inspirationsmøde 
 Min. 8 trænere deltager i seminaret
 Min. 7 trænere deltager i hvert af 
 inspirationsmøderne

Team Copenhagen eliteakademi 1 ”lifestyle”-kursus
 1 kursus i sportsernæring
 1 kursus i skadesforebyggelse

Kurser – egne og øvrige i samarbejde med: 2 kurser i sportsernæring
Team danmark og dIF 1 kursus i skadesforebyggelse
 1 ”lifestyle”-kursus

events – struktur og udvikling
Udvikling og afholdelse af CAG 2010 3000 tilskuere

Udvikling af Copenhagen open (sportsdans) 19-21/2 Team Copenhagen bistår KAF i videre udvikling af 
 eventen. CPH Volunteers bliver inddraget

Gentagelse af Skole oL på Østerbro Stadion Team Copenhagen bidrager med bistand til en 
 videreførelse af Skole OL

etablering af idrætsfolkeskole på Østerbro Beslutning om budgetmidler i forbindelse med budget for 2011
 

Økonomi
offentlige tilskud Målet er, at Borgerrepræsentationen i forbindelse 
 med budgetforhandlingerne i 2010 beslutter at øge 
 det årlige tilskud med min. 2,0 mio. kr.

Fundraising/puljemidler Samlet tilvækst i fonds- og puljemidler til den københavnske
 eliteidræt på kr. 250.000. Samlet tilvækst i fonds- og puljemidler 
 til den Team Copenhagen og TALENT-DK på kr. 150.000

Kommercielle indtægter Sponsoraftaler: kr. 1.000.000
 Erhvervsklubber: kr. 100.000
 TALENT-DK: kr. 140.000
 Årskort og abonnementer: 10.000

Legater Samlet tilgang i legatportioner til både klubber, 
 Team Copenhagen og TALENT-DK på kr. 100.000

Målsætninger for 2010
Kommerciel udvikling
Samarbejde med Sponsor People ift. Målsætningen er en kvalificeret sammenhæng mellem Team
etablering af flerårige sponsoraftaler Copenhagen, sponsorer og alle potentielle samarbejdspartnere. 

 Der stræbes efter at opbygge et solidt økonomisk fundament
 af sponsorer til Team Copenhagen år 2010/11/12

Flerstrenget salgsarbejde Der skal hele tiden være igangværende kontakter for kategorierne:
 - storsponsorer
 - talentprojekter
 - erhvervsklub
 - barteraftaler
 - partneraftaler til TALENT-DK
 - store abonnementer på CPH sport

Udvikling af nye kommercielle Der udvikles min. 1 nyt kommercielt produkt pr. halvår
produkter og koncepter 

Kommunikation
Branding Branding-analyse (udviklet sammen med www.claushoffmann.dk) 
 med 50-100 respondenter – analyseresultater debatteres med 
 henblik på justering af branding-aktiviteter

 1Q: Branding-koncept tages op til vurdering og justering

 3Q: Ny analyse foretages

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 Øget gns. besøgstal til 5.500/md
- TALeNT-dK Øget gns. besøgstal til 1.200/md
- Team Copenhagen eliteidrætsakademi Øget gns. besøgstal til    500/md

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

Mediesamarbejde Placeret stof til en værdi af kr. 650.000

Netværk
Indgå i netværk med øvr. eliteinstitutioner Deltagelse i div. arrangementer – 4-5/år
og elitekommuner i Team danmark regi 

evaluering af Københavns Kommunes Videreførelse af samarbejdsaftalen efter politisk behandling i KFU
aftale med Team danmark om at være
eliteidrætskommune  

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

 Afvikling af 1 seminar, 3 inspirationsmøder og 1 partnermøde

Advisory Board Afvikle 1-2 årlige møder.
 
Team Copenhagen Ambassadors Afvikle 1-2 årlige møder.

Samarbejde med dIF 3 årlige møder med DIF’s adm. ledelse

Blandt de mange målsætninger Team Copenhagen har sat sig for 2010 er følgende:

Handling Målsætning

Handling Målsætning
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Sekretariatet

Partnere i TALENT-DK

Bestyrelse

Pia Allerslev, formand

Leif Chr. Mikkelsen

Direktør

Taner Yilmaz, næstformand

Thomas Bøgh

Idrætsfaglig specialkonsulent

Fritz Schur

Adm. direktør, Fritz Schur Gruppen

Kirstine Trauelsen

Kommunikationskonsulent

Jens Kjær Christensen

Kultur-og Fritidsudvalget

Christian Have

Have Pr og Kommunikation

Michael Andersen

direktør Team danmark

Henrik Büchner 

Ansvarlig for salg og marketing

31.12. 2009

Kristina Jensen

Amager Volleyball Klub

Christian Gangsted-rasmussen

Advokatfirmaet Gangsted-rasmussen

Christian Birk

Sparta Atletik & Motion

31.12. 2009

31.12. 2009

erhvervslivet
Nykredit, Pan Nordic Logistics AB

Forskning
Institut for Idræt (Københavns Universitet), Kunstakademiets Arkitektskole,  

Forskerskolerne (Copenhagen Business School), Syddansk Universitet Slagelse

Kunst
Det Kongelige Teater – Operaakademiet, Statens Teaterskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,  

Designskolen Kolding

eliteidrætten
De københavnske eliteidrætsklubber under tilknytning til Team Copenhagen, Københavns Idrætsefterskole.  

Lejlighedsvis deltagelse fra enkelte specialforbund.
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Fonden Team Copenhagen

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2009 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt 
ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen side 30-40 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 kon-
klusion 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 2009 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder 
en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 2. marts 2010

deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Preben J. Sørensen ole Ørnstrup

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 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,  

finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder  

en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 2. marts 2010

Direktion Leif Chr. Mikkelsen, administrerende direktør

Bestyrelse Pia Allerslev Taner Yilmaz

 formand næstformand

 Michael Andersen Marialise rømer

 Christian Have Christian Gangsted-rasmussen

 Fritz Schur Kristina Jensen

 Christian Birk

Påtegninger
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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.

Herudover har fonden søgt at genere midler gennem sponsorater, fondsmidler, merchandise samt ind-

tægter fra netværksaktiviteter (TALENT-DK: partnerafgifter og seminardeltagelse). Disse indtægter har de 

seneste to år været stærkt under pres som en konsekvens af den økonomiske krise. Fremadrettet er der 

indgået en samarbejdsaftale med SponsorPeople.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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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 økonomiske støtte til en stor række eliteprojekter, hvoraf talent projekter 

efterhånden 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. 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 2009 påtog Team Copenhagen sig som noget nyt at være operatør på to store projekter på vegne af 

Københavns kommune. Fra februar til udgangen af oktober blev der, for at understøtte afviklingen af VM  

i taekwondo (efterårsferien), arrangeret opvisninger i byens rum, taekwondoundervisning og undervisning  

i koreansk madlavning på mange af kommunens skoler, taekwondo-leg for idrætsbørnehaver samt endelig 

opvisning og træning med WTF’s opvisningshold fra Korea. Fra midten af juni til årets udgang lykkedes 

det at etablere Københavns første permanente korps af frivillige, CPH Volunteers, der i løbet af efteråret 

gav mange hjælpende hænder til bl.a. IOC kongres og seminar, CPH:DOX, WOMEX og COP 15. Målet 

var ved årets udgang 500 frivillige; korpset rundede inden nytår 650 engagerede medlemmer. Korpset er 

fortsat i regi af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der aflægges særskilte regnskaber for de to projekter, og de 

indgår derfor ikke i nærværende årsrapport for Fonden Team Copenhagen.
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Skat

Fonden Team Copenhagen er ikke skattepligtig af årets resultat.

Udloddet til eliteidræt

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

i det år, hvor uddelinger er besluttet.

Balancen
Kapitalandele i associerede virksomheder

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

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

regnskabsmæssige indre værdi. 

I resultatopgørelsen indregnes fondens andel af virksomhedernes resultat.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning  

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

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

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

forpligtelse hertil.

Tilgodehavender

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

af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med de tilpasninger der følger af fondes særlige karakter.

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 forpligt-

elsens værdi kan måles pålideligt.

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

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

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

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

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

de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægtskriterium

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

indtægter og omsætning ved salg af ydelser indregnes på optjeningstidspunktet.

Andre eksterne omkostninger

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

mv.

Personaleomkostninger

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

personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Balance
Balance pr. 31.12.2009
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  2009 2008
  Note kr. kr.

Likvide beholdninger  354.176 348.221

Bundne aktiver  354.176 348.221

Kapitalandele i associeret virksomhed 5        0 2.908

Tilgodehavende moms mv.  137.692 132.669

Tilgodehavende sponsorindtægter  25.000 12.500

Andre tilgodehavender  18.516 0

Forudbetalinger  18.000 19.496

Likvider beholdninger  3.523.548 2.900.000

disponible aktiver  3.722.756 3.067.573

Aktiver  4.076.932 3.415.794

Bunden fondskapital         354.176 348.221

Henlagt til konkrete projekter  0 250.000

Disponibel fondskapital  2.568.770 2.041.739

egenkapital 6 2.922.946 2.639.960

Bankgæld  0 93.715

Feriepengeforpligtelse  262.100 256.900

Skyldig uddeling  450.000 60.000

Forudbetalt sponsorat  0 29.000

Skyldige omkostninger  441.886 336.219

Gældsforpligtelser  1.153.986 775.834

Passiver  4.076.932 3.415.794

Resultatopgørelse
Resultatopgørelse for 2009
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  2009 2008
  Note kr. kr.

Sponsorindtægter mv.  798.813 1.294.909

Offentligt tilskud  6.263.043 5.981.521

Indtægter  7.061.856 7.276.430

Personaleomkostninger  2.254.535 2.402.403

Andre eksterne omkostninger 1 1.331.861 836.814

Arrangementer  189.395 132.391

omkostninger  3.775.791 3.371.608

resultat før finansielle poster  3.286.065 3.904.822

Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed  (2.908) (9.679)

Finansielle indtægter 2 101.512 200.838

resultat før skat  3.384.669 4.095.981

Skat af årets resultat 3 0 0

Årets resultat  3.384.669 4.095.981

resultatdisponering

Udloddet til eliteidræt:

Direkte støtte 4 2.708.000 2.616.500

Klubuddannelse  393.683 596.884

   3.101.683 3.213.384

Disponeret til træningsfaciliteter i forbindelse med Spartas nye klubhus  0 250.000

Overført til næste år  282.986 632.597

   3.384.669 4.095.981
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4 direkte støtte   2009

  kr.

Danske Studenters Roklub 110.000

ABC Cykling 110.000

CSR-Nanok 30.000

MK 31 & Nørrebro Trampolinklub NT77 110.000

Fægteklubben Trekanten 110.000

Roforeningen KVIK og Danske Studenters Roklub 150.000

KTK86 50.000

Ajax København 120.000

Arbejdernes Tennis Klub 80.000

Copenhagen Beachvolley 50.000

Gymnastikforeningen Gefion 80.000

Hafnia Floorball Club 100.000

Hurtigløberforeningen 1972 (Cathrine Grage) 20.000

Københavns Badminton Klub 100.000

Københavns Skiklub 80.000

Københavns Squash Klub 80.000

Nørrebro Taekwondo Klub 125.000

Fodboldklubben B93 150.000

Dansk Mountainbike Klub     125.000

Københavns Idrætsforening KIF 78.000

Kraftcenterprojekt i judo 125.000

Københavns Bordtennisklub 175.000

Sparta Atletik & Motion 200.000

TRI4 100.000

Sparta Atletik – træningsfaciliteter i nyt klubhus 250.000

    2.708.000

Noter til årsrapporten
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1 Andre eksterne omkostninger  2009 2008

 kr. kr.

Husleje      200.000       70.000

Uddannelse  0 449

Tryksager  351.555 308.719

Kontorartikler  37.420 29.978

Hardware  23.176 16.198

It-udvikling mv.  101.311 42.678

Konsulentassistance  197.183 30.146

Internetabonnement  13.971 26.578

Telefon  8.929 10.818

Aviser  10.627 13.287

Markedsføring  33.639 15.113

Advokat  0 0

Revision og regnskabsmæssig assistance 2009  67.500 55.000

Ekstraordinær regnskabsmæssig assistance ifm. udskillelse 

fra Københavns Kommune  0 143.000

Personaleomkostninger  5.388 8.341

Konferencer  0 0

Kursusomkostninger, netto  84.374 34.721

Mødeomkostninger  18.258 10.372

Rejseomkostninger  30.722 28.893

Øvrige omkostninger  147.808 115.252

Eftergivelse af mellemregning, Københavns Kommune  0 (122.729)

   1.331.861 836.814

2. Finansielle indtægter

renter af bankindestående  101.512 200.838

3. Skat af årets resultat

Fonden Team Copenhagen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, men er ikke pligtig til at 

indgive selvangivelse, da indtægterne går til opfyldelse af fondens formål.
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Noter til årsrapporten
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5 Kapitalandel i associeret virksomhed   2009

  kr.

Kostpris 01.01.2009   31.155

Årets tilgang   0

Årets afgang   (31.155)

Kostpris 31.12.2009   0

Nedskrivning 01.01.2009   (28.247)

Årets nedskrivning   (2.908)

Afgang   31.155

Nedskrivning 31.12.2009   0

regnskabsmæssig værdi 31.12.2009   0

I/S Copenhagen Athletics Games er ophørt i 2009.

6 egenkapital Bunden Henlagt til disponibel I alt

  fondskapital konkrete fondskapital

  kr. projekter kr. kr.  kr.

Egenkapital 01.01.2009 348.221 250.000 2.041.739 2.639.960

Årets resultat 5.955 (250.000) 3.628.714 3.384.669

Udloddet til eliteidræt 0 0 (3.101.683) (3.101.683)

egenkapital 31.12.2009 354.176 0 2.568.770 2.922.946
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Bilag 1  
Støtte fra Team Copenhagen (beløb i kr.)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Atletik 40.000 180.000 200.000 240.000 280.000 528.000 1.468.000

Badminton 45.000 170.000 85.000 100.000 100.000 100.000 600.000

Boksning 0 40.000 0 0 0 0 40.000

Bordtennis  80.000 125.000 150.000 175.000 175.000 705.000

Billard 26.000 104.500 0 0 0 0 130.500

Basketball 45.500 0 0 0 0 0 45.500

Brydning 0 0 50.000 0 0 0 50.000

Cykelsport 0 0 81.000 80.000 180.000 235.000 576.000

Fodbold 120.000 120.000 120.000 147.000 120.000 150.000 777.000

    (-60.000) (60.000)

Floorball 15.000 70.000 70.000 110.000 100.000 100.000 465.000

Fægtning 83.000 0 80.000 90.000 90.000 110.000 453.000

Gymnastik 0 57.000 80.000 120.000 120.000 80.000 457.000

Hurtigløb på skøjter 0 0 40.000 40.000 20.000 20.000 120.000

Håndbold 70.000 150.000 150.000 150.000 120.000 120.000 760.000

Ishockey 0 55.000 0 0 0 0 55.000

Judo 40.000 45.000 0 80.000 100.000 125.000 390.000

Kajak 20.000 30.000 30.000 0 0 0 80.000

Karate 0 50.000 0 0 0 0 50.000

Kunstskøjteløb 40.000 20.000 0 0 0 0 60.000

Motorsport 20.000 80.000 60.000 0 0 0 160.000

Roning 0 85.000 146.000 205.600 280.000 260.000 976.600

Rugby 0 0 0 0 0 30.000 30.000

Rulleskøjteløb 0 40.000 20.000 0 0 0 60.000

Sejlsport 10.000 0 30.700 30.000 30.000 0 100.700

Skisport 40.000 120.000 75.000 125.000 80.000 80.000 520.000

Skydning 81.000 0 102.000 82.000 20.000 0 285.000

Sportsdans 65.000 0 40.000 100.000 100.000 0 305.000

Squash 0 70.000 70.000 20.000 80.000 80.000 320.000

Styrkeløft 0 0 0 0 30.000 0 30.000

Svømning 0 49.800 0 0 0 0 49.800

Taekwondo 50.000 100.000 125.000 125.000 165.000 125.000 690.000

Tennis 0 0 50.000 60.000 60.000 80.000 250.000

Trampolin 0 0 0 55.000 80.000 110.000 245.000

Triatlon 117.700 97.500 150.000 196.800 171.500 150.000 883.200

Volleyball/beachvolley 69.500 150.000 209.300 140.000 120.000 50.000 738.800

Idrætsforskning 0 50.000 0 0 0 0 50.000

I alt 997.700 2.013.800 2.189.000 2.446.100 2.621.50 2.708.000 12.976.100

Bilag
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Bilag 2  
Københavnske medaljevindere for seniorer 2005 – 2009

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

Københavnske seniorhold i bedste række: 2005 – 2009

 2005 2006 2007 2008 2009

I alt 21 27 29 31 28

Støtteformer

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Individuel støtte 276.000 321.000 295.700 95.000 100.000 20.000

Hold- og projektstøtte 751.700 1.703.800 1.893.300 2.351.100 2.516.500 2.688.000

I alt 997.700 2.013.800 2.189.000 2.446.100 2.616.500 2.708.000
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