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Forord
Når indhold og aktivitet vokser, er det
afgørende, at rammerne følger med

Udvikling af eliteidræt er IKKE kun et spørgsmål

Fortsat udvikling i akademiet

om tilstrækkelige og moderne faciliteter. For at

Med en øremærket bevilling i ryggen kunne Team

skabe bæredygtig talentudvikling og eliteidræt er

Copenhagen i februar knytte en fast medarbejder

tilstedeværelsen af kvalificeret ledelse og organisa

til som uddannelseskonsulent med sigte på at

tion samt dygtige trænere essentiel. Men selvføl

styrke indsatsen omkring idræt og uddannelse.

gelig kan manglende eller utilstrækkelige faciliteter

Dette har betydet en endnu tættere opfølgning

lægge en generende bremse på udviklingen. Og vi

på Eliteidrætsakademiets aktiviteter, der for øvrigt

kan ikke komme udenom den omstændighed, at

udvides til august, hvor fægtning også kommer på

København generelt er underforsynet med idræts

programmet. Herudover sidder konsulenten med

faciliteter i forhold til indbyggertal.

i styregruppen for etableringen af Klostervængets
Skole, som i august 2013 bliver kommunens anden

Igennem Team Copenhagens snart ni års leve

idrætsfolkeskole, hvor der på overbygningen bliver

tid er udviklingen i København absolut gået den

mulighed for ekstra træning for talenter indenfor

rigtige vej. Men det er selvfølgelig afgørende, at en

atletik, fodbold og taekwondo, hvilket som noget

kommune, der vokser med 1.000 indbyggere om

nyt kommer til at ske i samarbejde med en række

måneden, også sideløbende sikrer tilstrækkeligt

lokale klubber.

med nye idrætsfaciliteter i den generelle udbygning
af boligmassen. Her har nogle af de nye byområder
laget for udviklingen af lokale idrætsmuligheder for

2012 med succesfulde
københavnske sportsudøvere

borgerne. Det er afgørende, at der i langt højere

I begyndelsen af maj sikrede Københavns Bord

grad bliver stået fast på denne facet af byudviklin

tennisklub sig DM for både kvinder og mænd. Og

gen.

Kim Wraae fra Amager Ro- og Kajakklub sad med i

manglet at levere i et omfang, der skaber grund

4-kajakken, da det blev til EM guld i juni. Som den
Tilsvarende er det nødvendigt, at klubber og

første dansker nogensinde sikrede længdesprin

projekter, der modtager støtte, også arbejder med

geren Andreas Trajkovski fra Københavns Idræts

at fundere aktiviteterne, så de over tid kan klare at

Forening sig sølv ved Junior VM i juli.

bære sig selv. For kampen om støttemidlerne vil
fremover blive yderligere skærpet, så støttebevillin

Ved OL i London brillerede roerne med forrygende
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ger, der efterhånden kan ligne driftsstøtte, vil være

GULD til Rasmus Quist og Mads Rasmussen
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et særsyn.

(begge Danske Studenters Roklub), SØLV til Fie

Udby fra Roforeningen KVIK og letvægtsfireren

Nye sten i fundamentet

med Eskild Ebbesen fra Danske Studenters Roklub

Som en udbygning på støttekonceptet blev der i år

vandt BRONZE. Hertil kom en imponerende

etableret en særlig pulje, hvor sportsligt ansvarlige

fjerdeplads til Anne Lolk, som også er fra Danske

og elitetrænere kan søge midler til udviklingsaktivi

Studenters Roklub, i letvægts-to’er (sammen med

teter, som ligger udenfor de kendte uddannelses

Juliane Elander).

tilbud i mere formelle, idrætslige regi.

Efteråret blev indledt med, at U18 håndboldpigerne

I oktober blev arbejdet med at etablere et eli

blev verdensmestre ved i finalen at slå Rusland.

tenetværk sat i gang. Vi startede med at sætte

Med på holdet var AJAX København-spillerne Anne

sportslig ledelse på dagsordenen med besøg af

Mette Hansen og Mathilde Storgaard. I oktober

roernes sportschef, Lars Christensen og i decem

blev Peter Jensen for 11. gang nordisk mester

ber blev der taget hul på idrætspsykologi. Udover

i trampolin. Og endelig sluttede året af med to

det værdifulde i, at klubbernes deltagere mødes

kåringer: Dansk Mountainbike Klub blev ’Årets

og udveksler på tværs af idrætsgrene, har Team

Cykelklub’ og Københavns Bordtennisklub ’Årets

Copenhagen også forpligtiget sig til at sætte ud

Idrætsforening i København’.

dannelsestiltag på begge områderne i søen i løbet
af det nye år. Udviklingen heraf vil ske i samarbejde

Blandt juniorerne er der sideløbende sket en

med både Team Danmark og DIF.

fantastisk flot udvikling igennem de seneste tre år,
hvor antallet af københavnske juniorer der vandt
danske mesterskaber inden for de idrætsgrene

Talentudvikling altid i fokus

Team Copenhagen støtter er steget fra 68 i 2009

I erkendelse af, at udvikling baserer sig på, at man

til 156 i 2012.

forstår hvorfra og hvortil, man skal bevæge sig, er
Team Copenhagen i gang med at forberede udvik

Støttekonceptet er ved at
falde på plads

lingen af værktøjer til fremskaffelsen af relevante
data omkring udvikling af miljøer i verdensklasse.
Det er vores håb, at Institut for Idræt (KU) kan se

2012 var første år med det reviderede støtte

sig selv som partner på denne opgave, da vi i en

koncept. Muligheden for, at Elite+-klubber kan

hver henseende stræber efter, at vort arbejde har

få toårige bevillinger, er blevet meget positivt

rod i seriøs viden.

modtaget. Og udfoldningen af de øvrige fordele
for klubber i konceptets øverste kategori bliver

Samme holdning ligger også bag arbejdet med

løbende udviklet og implementeret.

TALENT-DK. I løbet af året har netværket afholdt
fire inspirationsmøder. Først mødte vi under titlen

Endnu har vi ikke set alle konsekvenserne af, at

’Jeg – et talent’ fire meget spændende person

konceptet er blevet lidt mere krævende, men der

ligheder (bl.a. stangspringer Rasmus Jørgensen,

er ingen tvivl om, at fremtiden vil byde på eksem

Sparta), der fortalte om deres individuelle veje fra

pler på klubber, der ”falder nedenud” af støttekon

at blive set som talent til at springe ud som stjerne.

ceptet, da fokus i stadig stigende grad vil rette sig

Siden gjorde psykologen Nikolaj Lunøe rede for

mod nyudvikling, så decideret driftsstøtte gradvist

udviklingen af mental kompleksitet i perspektiv af

vil blive mindre tydeligt.

talentudvikling. I juni indførte Kirsten M. Poulsen
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toring af talenter. Og årets sidste inspirationsmøde

handlede om ’Talent Management’, hvor først pro
fessor Henrik Holt Larsen fremlagde nogle centrale
dilemmaer i organiseret talentudvikling. Hertil fik vi
interessante indblik i, hvordan man arbejder hos
både Novo Nordisk A/S samt FCK School of Excel
lence. Endelig blev årets seminar med titlen ”Talen
tets udviklingsfaser” afholdt i de flotte rammer på
Copenhagen Marriott Hotel med rekorddeltagelse.

Økonomi
At vi i økonomisk trange tider stadig har loyale
virksomheder, der bakker os op økonomisk, er vi
særdeles taknemmelige for. Deloitte og Sund &
Bælt giver os vitale bidrag, og vore øvrige spon
sorer bidrager samlet til, at mange ambitiøse
atleter får nødvendige, hjælpende hænder i deres
bestræbelser på at skabe topresultater. Herudover
vil vi også takke de mange venner af Team Copen
hagen, der beredvilligt stiller op og løfter store som
små opgaver, når vi kalder på hjælp. – Uden jer alle
ville mulighederne være meget mindre. TAK.

2013
København er i mange henseender en by med
enorme potentialer. Men for at realisere dem er
det fremadrettet essentielt, at vi alle på tværs af
samfundsskel, brancher, forvaltninger, idrætsgrene,
holdninger og fordomme er åbne for at samarbejde
og bygge bro.
Team Copenhagen rækker hånden frem; både for
at hilse på og byde velkommen, men også for at
tage fat i et nyt og spændende Københavner-år.
Vi kan mere sammen, end hver for sig.

Side 5
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Leif Chr. Mikkelsen, marts 2013

Team Copenhagen
Mission
Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge
bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune
for at udvikle de rette vilkår, der kan gøre København til den bedste
by i Norden at dyrke eliteidræt i.

Vision
Team Copenhagen skal løfte eliteidrætten i København til et
internationalt niveau gennem langsigtede, målrettede tiltag,
de sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden

Den selvejende fond grundlægges
Team Copenhagen blev grundlagt i april 2004 som

kommunen. Samtidig var der en forventning om,

et led i Københavns Kommunes overordnede stra

at det ville være lettere for en selvejende organisa

tegi om at styrke København som idrætsby.

tion at få kommercielle samarbejdspartnere. Hertil
kommer, at man på daværende tidspunkt havde en

Københavns Kommunes øgede fokus på idræt

lovgivning på eliteidrætsområdet, som vanskelig

fra slutningen af 1990erne betød, at der var bred

gjorde kommunal støtte til eliteidræt.

politisk opbakning til at etablere en eliteidrætsorga
nisation. Dermed blev Team Copenhagen grund
lagt.
Det blev besluttet, at fonden skulle være selvejen
de, idet det ville sikre, at organisationen kom ud i
armslængde i forhold til Københavns Kommune og
dermed kunne etablere og udvikle sig friere, end
hvis fonden havde været en mere integreret del af

Forudsætning for resultater
Den kontinuerlige udvikling
af klubledelsen

Gode faciliteter, konkurrence- og
træningsbetingelser

En kompetent klubledelse er en absolut nødven

Stabile og fleksible rammer er helt afgørende

dighed i udviklingen af de rette vilkår for eliteidræt

for opnåelse af store resultater, ligesom gode

ten i København. Ledelsen skal være i stand til at

træningsfaciliteter og -tider har betydning for en

opsætte realistiske og ambitiøse mål - for derefter

optimal forberedelse og formåen. Derudover er et

at forfølge og indfri dem. Den betydelige konkur

hensigtsmæssigt støtteapparat en betingelse for,

rence klubberne imellem understreger vigtigheden

at eliteudøverne kan koncentrere sig om at finde

af, at klubberne udvikler stabile organisationer, og

balancen mellem træning, konkurrencer og efter

at de tiltrækker både dygtige ledere, trænere og

følgende restitution. Det har de som udgangspunkt

udøvere.

via deres dagligdag i en af de mange københavn
ske eliteklubber, Team Copenhagen i 2012 ydede

Siden sin grundlæggelse har Team Copenhagen

3.183.920 kr. i økonomisk støtte til. Udover at

været meget fokuseret på vigtigheden af at videre

støtte ovennævnte områder arbejder Team Copen

uddanne de københavnske klubledere. Resultatet

hagen også på at skabe opmærksomhed omkring

er, at 42 klubber indtil videre har gennemført Team

og opbakning bag udøverne gennem en lang

Copenhagens klubuddannelse. Der kommer stadig

række kommunikationsaktiviteter, Team Copenha

enkelte klubber til, og de får også tilbuddet om en

gen Årskort og hjælp til udvikling af events.

klubuddannelse, ligesom alle de klubber, der har
været igennem uddannelsen, gennemfører opfølg
ningskurser ca. hvert andet år. På den måde sikres
en kontinuerlig udvikling af klubberne.

Balance i hverdagen
Team Copenhagen arbejder på at forbedre
balancen mellem idræt, uddannelse/job og privatliv
for både unge talenter og ældre udøvere. I 2009
var Team Copenhagen for eksempel den centrale
drivkraft i opstarten af Team Copenhagen Elite
idrætsakademi, en uddannelsesordning for talenter,
der går på en ungdomsuddannelse. På akademiet
kombinerer talenterne skolegang med træning, og
i løbet af deres ungdomsuddannelse modtager de
kurser, der skal hjælpe dem og give dem redskaber
til at skabe balance i en travl dagligdag.
For færdiguddannede udøvere kan Team Copen
hagen hjælpe med at skabe særligt fleksible job
Side 8
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tilfredsstillende for både udøver og arbejdsgiver.

Omverdenen
Det er Team Copenhagens overordnede opgave

støtte arbejder Team Copenhagen også for at skabe

at fungere som brobygger mellem eliteidrætten,

samarbejde med forskellige funktioner i virksomhe

erhvervslivet og Københavns Kommune. De tre

derne, så udveksling af viden og erfaringer vedrø

parter udgør fondens umiddelbare omverden, og

rende kommunikation, branding, talentudvikling og

det er derfor helt centralt, at Team Copenhagen

andre HR-relaterede emner kan finde sted.

skaber samarbejde og resultater imellem og igen
nem parterne ved både at være katalysator og

TALENT-DK er i denne sammenhæng et særligt in

drivkraft.

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

Eliteidrætten
Team Copenhagen har dagligt kontakt med den

Københavns Kommune

københavnske eliteidræt, blandt andet i forbindelse

Team Copenhagen er nedsat som en selvejende

med fondens støttekoncept, løbende rådgivning og

fond under Københavns Kommune og fungerer

PR- og kommunikationsaktiviteter.

derfor i et tæt samarbejde med denne. Fonden har
den til enhver tid siddende Kultur- og Fritidsborg

Igennem den økonomiske støtte, rådgivningen af

mester som bestyrelsesformand.

trænere, udøvere, forældre og andre fra elitemiljøet
samt bl.a. nyhedsformidlingen på Team Copen

I 2012 ydede Københavns Kommune et støtte

hagens hjemmeside motiverer Team Copenhagen

beløb på 7.667.390 kr. til Team Copenhagens

klubberne til at gå efter stadig bedre resultater.

arbejde.

Klubberne udtrykker desuden stor tilfredshed med

Udover Team Copenhagens tre ovennævnte,

Team Copenhagens magasin CPH sport, idet de

nærmeste samarbejdspartnere, har fonden en

her får omtale, som andre medier ellers kun sjæl

række andre vigtige samarbejdspartnere, der alle

dent giver dem.

kan bidrage til indsatsen med at nå missionen:

Erhvervslivet

Danmarks Idræts-Forbund

Team Copenhagen arbejder kontinuerligt på at

Team Copenhagen har et meget konstruktivt og

skaffe økonomiske ressourcer til den københavn

nært samarbejde med den administrative ledelse af

ske eliteidræt. I den forbindelse er opbakningen fra

Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Sammen arbejder

erhvervslivet central. Siden den økonomiske krise

Team Copenhagen og DIF for at finde løsninger til

begyndte i 2008, har netop denne del af fondens

gavn for begge parter.

arbejde været en endnu større udfordring end hidtil.
Det er Team Copenhagens ønske at give erhvervsli
Side 10

vet konkrete kvaliteter i de samarbejdsaftaler, fonden i
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hård konkurrence søger at indgå. Udover økonomisk

Team Danmark

Derfor er det vigtigt, at Team Copenhagen får for

Team Danmark er en vigtig samarbejdspartner for

talt nogle af de mange gode historier, eliteidræts

Team Copenhagen. Sammen afholder de to parter

livet byder på til de københavnske borgere. Det gør

bl.a. kurser i sportsernæring og idrætsskadefore

fonden i gratismagasinet CPH sport, og også Team

byggelse; kurser, der er henvendt til både trænere,

Copenhagens Årskort er skabt med henblik på at

udøvere og forældre.

øge opbakningen til og omtalen af de københavn
ske idrætsbegivenheder.

Med Team Danmarks fokus på den absolutte
landsholdselite på seniorplan og Team Copen
hagens fokus på talentudvikling supplerer de to

Medierne

parter hinanden fortrinligt.

Den københavnske eliteidrætsverden er en mang
foldig størrelse med masser af idrætsgrene, der

Elitekommuner

normalt ikke får spalteplads eller sendetid i hverken
landsdækkende eller lokale medier. I arbejdet på

Københavns Kommune er en af Danmarks 18

at skabe fokus på eliteidrætslivet i København,

elitekommuner. En samarbejdsaftale mellem Team

arbejder Team Copenhagen derfor hele tiden aktivt

Danmark og kommunen udstikker således ram

opsøgende på at få nogle af de mange gode hi

merne for dele af kommunens aktiviteter på især

storier om den københavnske eliteidræt ud i både

talentudviklingsområdet. Team Copenhagen har

lokale og landsdækkende medier.

ansvaret for Københavns Kommunes indsats på
eliteidrætsområdet, og det er derfor Team Copen

Formidlingen af viden om de københavnske elite

hagen, der arbejder med at realisere samarbejds

klubber er af stor betydning for klubbernes evne til

aftalens indhold.

at tiltrække medlemmer, tilskuere og sponsorer. På
den måde spiller Team Copenhagen en central rolle

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

Københavns borgere
Københavnerne spiller en afgørende rolle i det
københavnske eliteidrætslivs trivsel, blandt
andet fordi opbakningen til de forskellige idræts
arrangementer og idrætslige tilbud er med til at
bestemme, hvor meget omtale de mange arrange
menter får.

som værdiskaber for klubberne.

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

Fokusområder
1.

Udvikling af eliteidrætten i København

1.1.

Økonomisk støtte og konsulentydelser til eliteklubberne

1.1.2

Nyt støttekoncept

1.2.

Kompetenceudvikling

1.3.

Optimering af de aktives rammer

2.

Styrkelse af Team Copenhagen

2.1.

Økonomi

2.2.

Kommerciel udvikling

2.3.

Kommunikation

2.4.

Netværk

1. U
 dvikling af eliteidrætten
i København

1.1. Ø
 konomisk støtte og konsulent
ydelser til eliteklubberne

Team Copenhagen har som sin primære målsæt

Siden Team Copenhagen blev etableret i 2004,

ning at arbejde på at forbedre og videreudvikle

har fonden tre gange årligt kanaliseret støttekroner

vilkårene for den københavnske eliteidræt. En

ud i de københavnske eliteklubber. I 2012

forbedring i vilkårene skal være med til at sikre

uddelte Team Copenhagen således sammenlagt

en bæredygtig eliteudvikling i de københavnske

3.183.920 kr. til i alt 27 projekter.

eliteklubber med dertilhørende gode sportslige
resultater.

Læs om støttemodtagerne og se ansøgningsfrister
på www.teamcopenhagen.dk.

For at komme i betragtning til økonomisk støtte

minimumskriterier for de enkelte kategorier.

skal de københavnske eliteklubber leve op til de
krav, Team Copenhagen stiller, både til de sportslige

Siden indførelsen af det ændrede støttekoncept

resultater og til klubledelsen. Team Copenhagen

er hovedparten af de fremsendte ansøgningers

ønsker at sikre sig, at fundamentet i klubberne er

kvalitet højnet, hvilket kan skyldes, at støttekon

bæredygtigt til en langvarig elitesatsning, derfor skal

ceptet er mere konkret i de krav og forventninger,

klubbernes organisation, ledelse og elitetrænere

der stilles til klubberne.

være på et tilfredsstillende niveau. Og så er det
nødvendigt, at der er tilstrækkelig adgang til de rette

I forbindelse med ændringen i støttekonceptet blev

trænings- og konkurrencefaciliteter. Opfyldes disse

der forsøgsvis etableret en pulje på 150.000 kr.,

krav, kan klubberne komme i betragtning til støtte.

hvorfra klubberne kan ansøge, hvis de har elite
trænere og/eller sportschefer med behov for særlig

I arbejdet for den københavnske eliteidræt fokuse

kompetenceudvikling.

rer Team Copenhagen særligt på talentudvikling.
Cirka 80 % af den udbetalte støtte går til talentud

I 2012 blev der ydet støtte i fire tilfælde:

viklingsprojekter, og det glæder Team Copenhagen

Sparta fik støtte til at sende deres sportschef på kur

at se det store arbejde, der udføres med de mange

set ’Practical leadership’ v. Claus Møller Consulting.

talenter ude i klubberne. Et arbejde, der kan aflæ
ses i klubbernes resultater.

Københavns Trampolin Klub fik støtte til at sende
deres cheftrænere på studietur til en udenlandsk

Via forskellige formidlingskanaler (bl.a. magasinet

klub.

CPH sport og www.teamcopenhagen.dk) sætter
Team Copenhagen yderligere fokus på talentudvik

Skøjteklub København fik støtte til dækning af

lingen ved blandt andet at bringe interviews med

udgifter i forbindelse med deres cheftræners delta

de københavnske talenter og hele tiden følge deres

gelse i et nordisk kompetenceudviklingsprogram.

resultater.
Og Københavns Badminton Klub fik tilskud til
Udover tildeling af økonomisk støtte består Team

dækning af udgifter i forbindelse med, at klubbens

Copenhagens hjælp til klubberne i høj grad af en

sportschef skulle gennemføre en Mini MBA-diplom

lang række konsulentydelser. Det drejer sig om

lederuddannelse.

områder som organisationsudvikling, lederspar
ring, kommunikation, eksponering, mediation samt
medvirken til at skabe en god indgang til Køben

1.2. Kompetenceudvikling

havns Kommune.

Eliteidrætsnetværk
Team Copenhagen etablerede i 2012 et eliteidræts

1.1.2. Nyt støttekoncept

netværk med det formål at inspirere og styrke
samarbejdet mellem de københavnske eliteklubber.

Team Copenhagens oprindelige støttekoncept blev
vedtaget den 21. juni 2006, og på Team Copen

Netværksarrangementerne tager udgangspunkt i

hagens bestyrelsesmøde den 7. juni 2011 blev det

relevante emner, der bliver behandlet af oplægshol

besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde et nyt.

dere, og der er til arrangementerne tid til fordybelse

Dette blev implementeret i støtteåret 2012.

og samarbejde. Arrangementernes målgruppe er
forskellig fra gang til gang; fra klubbernes formand/

Klubbernes tilbagemeldinger på det nye støtte

næstformand til sportschefer og elitetrænere.

koncept har været meget positive, og klubberne
har generelt været tilfredse med, at der er blevet

I oktober 2012 afholdt Team Copenhagen det

opstillet tre kategorier af samarbejdsklubber (Bobler,

første arrangement i elitenetværket. Der var om
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Elite og Elite+). En del klubber har i den forbindelse

kring 50 deltagere fra 27 foreninger, og aftenens
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udtalt, at det er tilfredsstillende, at der er opstillet

omdrejningspunkt var sportslig ledelse. Team

Copenhagens direktør, Leif Chr. Mikkelsen stod

gennemført uddannelsen. Opfølgningsforløbet

sammen med Lars Balle Christensen, sportschef

tilbydes for at støtte klubberne i deres fortsatte

i Dansk Forening for Rosport for oplæggene, som

arbejde.

blandt andet tog afsæt i tanker om uddannelse af
sportschefer.

Klubuddannelsen afvikles i samarbejde med Sport
House.

Andet møde i eliteidrætsnetværket blev afholdt i
begyndelsen af december. Denne gang var emnet

Øvrige kurser

sportspsykologi. Det er et af de helt centrale områ

Udover klubuddannelsen afvikler Team Copen

der indenfor eliteidræt, der bør indgå i det daglige

hagen også en række kurser for aktive, trænere og

arbejde med at udvikle eliteidrætten, men samti

forældre. I 2012 blev der afholdt to kurser i basal

dig er det også et område, hvor de fleste klubber

sportsernæring og et i skadesforebyggelse. Kur

mangler viden og kompetencer. For oplæggene

serne afvikles i samarbejde med Team Danmarks

stod Jens Meibom, teamleder i Team Danmarks

eksperter på de respektive områder.

sportspsykologiske team og Carsten Hvid Larsen,
sportspsykologisk konsulent.

1.3. Optimering af de aktives rammer

Klubuddannelse

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Skal de københavnske eliteklubber opnå varig

Siden februar 2012 har Team Copenhagen for alvor

succes, er det helt nødvendigt, at de rette kom

skruet op for realiseringen af de mange udviklings

petencer er til stede, både i bestyrelseslokalerne,

tanker om Team Copenhagen Eliteidrætsakademi,

i den daglige drift og på træningsbanerne. Team

idet fonden her ansatte en uddannelseskonsulent

Copenhagen ønsker at medvirke til at sikre og

til på fuld tid at varetage arbejdet med og udviklin

udvikle disse kompetencer. Især har fokus igen

gen af akademiet.

nem de seneste år været rettet imod et så stærkt
fundament i klubberne, som overhovedet muligt.

Det er Team Copenhagen Eliteidrætsakademis

Her spiller Team Copenhagens klubuddannelse en

overordnede formål at skabe balance mellem

væsentlig rolle.

idræt, uddannelse og det sociale liv for unge elite
idrætsudøvere. Akademiet skal sikre eliteidræts

Klubuddannelsens formål er at kompetenceudvikle

talenter en sammenhængende tilværelse, hvor

klubbernes bestyrelser. 42 klubber har siden 2005

idræt og uddannelse går hånd i hånd. Det sker via

gennemført klubuddannelsen, som har sikret dem et

et samarbejde mellem københavnske uddannelses

solidt fundament på det ledelsesmæssige og orga

institutioner, idrætsklubber og Team Copenhagen.

nisatoriske område. Efter endt uddannelse har klub
berne, på baggrund af en grundig analyse af klub

De første akademielever startede i august 2009.

bens organisation og ledelse, udarbejdet en flerårig

De kunne vælge enten fodbold- eller atletiklinjen,

udviklingsplan, der skaber grundlag for samarbejdet

og seks fodboldelever og 13 atletikelever valgte

med Team Copenhagen, ligesom de har udviklet po

således en hverdag med skolegang på Østre

litikker og strategier indenfor en lang række relevante

Borgerdyd eller Niels Brock og træning hos enten

områder. Selv om næsten alle klubber har gennem

Sparta eller B.93.

ført uddannelsen, kommer der stadig enkelte til.
I 2010 fusionerede Østre Borgerdyd og Metro
I 2012 deltog 24 bestyrelsesmedlemmer således

politanskolen og blev til Gefion Gymnasium.

i kurset for nye bestyrelsesmedlemmer og 1 klub

Samarbejdet med Team Copenhagen Eliteidræts

afsluttede anden del af klubuddannelsen.

akademi fortsatte, og der blev også indgået en
samarbejdsaftale med Københavns Tekniske Skole,
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I 2012 gennemførte Team Copenhagen desuden

som indgår i akademiet på samme vilkår som
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6 opfølgningsforløb med klubber, der allerede har

Gefion og Niels Brock.

Danmarksmesterfesten
Den 26. marts 2012 var Københavns Kommune atter vært for Danmarksmesterfesten
på Københavns Rådhus. Den årlige fest er en hyldest til de københavnske udøvere, der
har vundet senior DM i det forgangne år.
Ved festen i 2012 blev de danske mestre blandt andet underholdt ved en opvisning af
Nørrebro Taekwondo Klub og en 2 km bjergdyst op af Alpe’d’Huez på cykelsimulator
med Michel Sandstød, (landevejsrytter, ABC Cykling) mod mountainbikekørerne,
Louis Bendixen og Sebastian Fini fra Dansk Mountainbike Klub.
Team Copenhagens Talentpris 2011 blev overrakt til taekwondo-kæmperen
Sarah Malykke fra Nørrebro Taekwondo Klub, som udover hæderen vandt et
rejselegat på 10.000 kr. til et træningsophold i udlandet.
Det er Team Copenhagen, der hvert år op til Danmarksmesterfesten indsamler alle
medaljedata fra de københavnske klubber. Arbejdet med planlægningen og afviklingen
af Danmarksmesterfesten sker i et tæt samarbejde mellem Team Copenhagen og
Københavns Kommune.
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En række af de udøvere, der deltager ved festen, har desuden fået eller får
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økonomisk støtte af Team Copenhagen.

Siden er håndbold (træning hos Ajax København),

Erfaringerne indtil nu er, at samarbejdet med Team

kunstskøjteløb (træning hos Skøjteklub Køben

Copenhagen har styrket de deltagende skoler og

havn), bordtennis (træning hos Københavns

deres profil. Ordningen har tilført dem en gruppe

Bordtennisklub), mountainbike (træning hos Dansk

energiske elever, og hverdagene med både

Mountainbike Klub), landevejscykling (træning hos

skolegang, lektier og træning fungerer fint, også

ABC Cykling) og fægtning (træning hos Fægte

med hensyn til træningslejre og stævner. Overbe

klubben Trekanten) kommet til.

visningen er, at eliteidrætten giver de unge nogle
særlige kompetencer, som i fremtiden vil være

Det er vigtigt for Team Copenhagen, at så mange

efterspurgte.

ungdomsuddannelser som muligt er repræsenteret
i akademiet, så det er muligt for alle elever, der

Både de involverede skoler og klubber er meget po

dyrker idræt på eliteplan at være med.

sitive overfor Team Copenhagen Eliteidrætsakademi.

I løbet af 2012 har Team Copenhagen Eliteidræts

Læs mere om Team Copenhagen Eliteidræts

akademi afholdt ernærings- og life skills-kurser

akademi på www.tcph-akademi.dk

for akademieleverne. At være eliteudøver kræver
ikke kun meget fra udøveren selv, men også fra

Klostervængets Heldagsskole

omgivelserne, som skal tilpasse sig, så forældre

I 2012 har Team Copenhagen været med i

deltog også.

processen omkring udviklingen og etableringen
af et idrætstalent-spor på Klostervængets

I 2012 arrangerede Team Copenhagen Elite

Heldagsskole.

idrætsakademi for første gang en Karriere Café,
hvor eleverne kunne høre om mulighederne for at

Ordningen starter i skoleåret 2013/14, og idræts
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profilen bliver udviklet på baggrund af de positive
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i forhold til de idrætstilbud der findes.

erfaringer fra Bellahøj Skole. Bellahøj og Kloster

vængets skoler er fra årsskiftet 2013 officielle

et cykelarrangement i Ballerup Super Arena og et

partnerskoler.

mountainbikeløb i Hareskoven.

Talentudviklingsmiljøer

Team Copenhagen vil fortsat forsøge at udvikle

Et væsentligt element i Team Copenhagens arbejde

aktiviteter, der i endnu højere grad også er til

med den københavnske eliteidræt er at skabe træ

glæde for samarbejdspartnernes medarbejdere.

ningsmiljøer i verdensklasse. Konkret drejer det sig
om, at der i de københavnske klubber opbygges
træningsforhold, som tager hånd om de største

2.2. Kommerciel udvikling

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

På baggrund af den gældende økonomiske krise vil

danske og internationale seniorelite.

det være en flothed at tale om decideret kommer
ciel udvikling. I samarbejde med vore kommercielle

Stadig flere klubber har i løbet af de seneste

partnere har vi i 2012 i bestræbelserne på at pleje

år udviklet disse talentudviklingsmiljøer. I nogle

vore partnere løbende stræbt efter at udvikle tilbud,

tilfælde er det rene klubmiljøer, hvor en enkelt

som også kan have interesse for vore samarbejds

klub har etableret kvalitetsfyldte rammer for

partneres kunder. Vi forsøger hele tiden at være

udviklingen af deres talenter, mens andre er

vågne for, om nye muligheder skulle vise sig, så vi

regionale træningsmiljøer, hvor flere klubber

kan optimere de kommercielle indtægter.

og specialforbund samarbejder om at drive
kraftcentre. Flere af disse miljøer er også involveret

I efteråret begyndte vi at kæde blandt andet

i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, så

muligheden for annoncering i CPH sport sammen

talentudviklingen kan ske på en samfundsmæssig

med udviklingen af nye samarbejdsaftaler. Vi har

forsvarlig måde, hvor eliteidræt og uddannelse går

dog endnu til gode at se de første nævneværdige

hånd i hånd.

resultater på området.

Team Copenhagen støtter en række af disse

Tilgangen af nye partnere til TALENT-DK har i løbet

miljøer indenfor eksempelvis atletik, fodbold,

af årets sidste måneder vist en rigtig positiv udvik

håndbold, bordtennis, sportsdans, judo, roning,

ling, som også er fortsat ind i 2013.

fægtning og taekwondo. Det er opløftende at se,
hvordan miljøerne er i konstant udvikling, og Team
Copenhagen vil i årene fremover bestræbe sig på

2.3. Kommunikation

at yde økonomisk og konsulentmæssig opbakning

Websites

til disse talentudviklingsmiljøer. For kun herigennem
kan fremtidens københavnske eliteidræt sikres, så

www.teamcopenhagen.dk

vi også i de kommende år vil opleve eliteidræt på

www.teamcopenhagen.dk er en brugervenlig og

allerhøjeste niveau.

dynamisk hjemmeside, der primært formidler:
	Daglige nyheder fra den københavnske
eliteidrætsverden.
	Løbende information om afholdelse af kurser,

2. Styrkelse af Team Copenhagen

tilmeldingsfrister, kontakter m.m.
	Information om Årskortarrangementer.

2.1. Økonomi
I 2012 blev der afholdt en række kundearrange

	iPaper-versionen af CPH sport.
	Generel information om Team Copenhagen,
støttekonceptet m.m.

menter for Team Copenhagens kommercielle
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partnere. Blandt andet var ABC Cykling og Dansk

En stadig voksende del af de københavnske
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Mountainbike Klub medarrangører af henholdsvis

eliteklubber bidrager til nyhedsformidlingen på

Team Copenhagen i medierne i 2012
	Team Copenhagen blev i alt nævnt i forbindelse med 2 radioindslag og 3 TV-indslag.
	Team Copenhagen er nævnt i sammenlagt 40 artikler i trykte medier fordelt over landsdækkende,
regionale og lokale dagblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade, ugeblade og magasiner.
	Det potentielle antal læsere i 2012 var 3.865.287.
Team Copenhagen blev desuden nævnt i en række digitale medier. Det er imidlertid ikke muligt at
lave en total overvågning af disse.

www.teamcopenhagen.dk ved at fremsende

Antallet af besøgende på www. TALENT-DK.dk var

resultater fra stævner m.m. Deri har klubberne

i 2011 726/md. I 2012 var det steget til 751/md.

en god eksponeringsmulighed.
www.tcph-akademi.dk
Team Copenhagen har aktivt opsøgt de køben

Team Copenhagen Eliteidrætsakademis hjemme

havnske eliteklubber og har fået en del af dem til at

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

lægge et link til iPaper-versionen af CPH sport på

del af den formidling Team Copenhagen foretager

deres hjemmeside. Dette har været med til at give

til elever, forældre, lærere og trænere på Team

en øget tilgang af besøgende.

Copenhagen Eliteidrætsakademi.

I 2012 var det gennemsnitlige antal besøgende på

Hjemmesiden tilpasses løbende eventuelle opstå

www.teamcopenhagen /md. 3.765.

ede behov.

www.TALENT-DK.dk

Det gennemsnitlige antal besøgende på

www.TALENT-DK.dk tjener et andet formål end

www.tcph-akademi.dk var i 2012 549 om

Team Copenhagens hjemmeside, idet den ikke

måneden, en stigning i forhold til 2011, hvor

leverer daglige nyheder, men i højere grad har

det månedlige antal besøgende var 524.

som mål at være et middel til inspiration, debat
og information.

CPH sport
CPH sport er udkommet fire gange årligt siden

Også i 2012 har hjemmesiden været brugt til at

2006. Det udkommer i 20.000 eksemplarer og

informere om de forskellige arrangementer, der er

bliver blandt andet distribueret på samtlige køben

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

havnske idrætsanlæg, til de københavnske klubber,

på hjemmesiden været links til interessante artikler,

en række SportMaster-butikker, ungdomsuddan

bøger og interviews, som kunne tænkes at inspi

nelser og på mere end 20 københavnske cafeer og

rere www.TALENT-DK.dk’s besøgende.

hoteller.

Antallet af tilmeldte på TALENT-DK’s nyhedsbrev er

Ipaper-versionen af CPH sport, som ligger på

i 2012 steget til over 200. Der sendes blandt andet

www.teamcopenhagen.dk, havde i 2012
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nyhedsbreve ud som optakt til og opfølgning på

over 3000 læsere. (Tallet fra 2011 har været angi
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TALENT-DK’s aktiviteter.

vet som 6000, men dette tal er blevet korrigeret).

CPH sports formål er at skabe debat og at fortælle
alle de gode eliteidrætshistorier fra København, som
ellers ikke bliver fortalt i medierne. Dette gøres med
stor opbakning fra de københavnske eliteklubber,
ikke mindst fordi CPH sport sætter ansigt på hoved
stadens mange dygtige udøvere og ledere.
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.
Årskort
Team Copenhagen Årskort har eksisteret siden
2005, hvor det blev udviklet, fordi Team Copen
hagen ønskede at give sportsinteresserede køben
havnere en god mulighed for at se en masse elite
idræt. I samarbejde med de københavnske klubber
tilbyder Team Copenhagen sine Årskortholdere
adgang til en lang række spændende idræts
arrangementer, blandt andet de internationale
stævner CAG på Østerbro Stadion og Copenhagen
Open i dans.
Årskortet koster 100 kr. og kan købes ved
henvendelse til Team Copenhagens sekretariat.

2.4. Netværk
TALENT-DK
Vidensnetværket TALENT-DK’s partnere er repræ
sentanter for de fire performancekulturer eliteidræt,
forskning og uddannelse, kunst og erhvervsliv.
Målet med netværket er, at partnerne gennem for
skellige aktiviteter vil udfordre og udvikle hinanden
til gavn for både talenter, talentudviklere og respek
tive organisationer. Team Copenhagen fungerer
som sekretariat og drivkraft for TALENT-DK.
Arrangementerne i TALENT-DK afholdes i form af
fire årlige inspirationsmøder, som byder på oplæg
og diskussion partnerne imellem. Derudover afhol
Side 21
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des der hvert år et heldagsseminar i november.

Sportslige resultater 2012
Danmarksmestre
De københavnske klubber vender i stadig stigende omfang hjem fra både Seniorog Ungdoms DM-stævner med prædikatet: ’Mest vindende klub.’ I 2012 gjaldt det
for i alt fire københavnske klubber:

Amager Judo Skole (for andet år i træk)
U20 DM: 4 medaljer

Københavns Trampolinklub
U12/U14: 15 af 36 mulige medaljer

Sparta
Inde DM individuelt
Senior: 28 medaljer, Ungdom: 75 medaljer
Ude DM individuelt
Senior: 39, Ungdom: 93, Hold kvinder (for 15. år i træk)
Hold mænd (for 27. år i træk)

Nørrebro Taekwondo Klub
Ungdom:4, Senior:3

Ungdoms-medaljer
En overvejende andel af Team Copenhagens

Københavns Badminton Klub

støttetildelinger går til talentprojekter. Derfor

vandt guld ved DM for U13, bronze ved

er det også glædeligt at se, hvor mange flotte

U17 og guld ved U19.

ungdomsresultater, de københavnske klubber
leverede i 2012:

Københavns Bordtennisklub
fik sit bedste resultat nogensinde ved

Fægteklubben Trekanten

Ungdoms DM. Klubben vandt i alt 9

vandt samtlige guldmedaljer i fleuret

medaljer hjem.

(både drenge og piger) ved DM for U17,
U14 og U12.

Sportsdanserforeningen KAF
vandt i alt fem medaljer ved Ynglinge DM.

Hovedstadens Svømmeklub

Både i 10 danse og latin-danse blev det

vandt 17 medaljer ved DM for årgangssvømmere. til guld.

Endelig skal fremhæves de flotte københavn

Den københavnske eliteidræt er karakteriseret

ske OL-medaljer, der blev vundet i 2012.

ved mangfoldighed og ikke mindst mange

Af de i alt ni danske OL medaljer, der blev

små idrætsgrene. Men der eksisterer et fort

vundet hjem, var de tre københavnske:

sat behov for at fokusere på de store hold
idrætsgrenes kritiske situation i forhold til at

Mads Rasmussen og Rasmus Quist (Dan

begå sig på øverste nationale niveau. Gøres

ske Studenters Roklub) vandt guld, mens Fie

der ikke snart noget mere gennemgribende,

Udby Erichsen (Roforeningen KVIK) vandt

vil flere af dem miste taget i byens børn og

sølv og Eskild Ebbesen (Danske Studenters

unge.

Roklub) tog en bronzemedalje.
I løbet af de seneste seks år er antallet
Skal de mange flotte resultater og udviklingen

af håndboldspillere i København næsten

fremover kunne fastholdes og udbygges, er

halveret; uden konsekvente og koordinerede

det nødvendigt løbende også at sikre, at

tiltag vil idrætsgrenen fatalt tabe terræn.

klubbernes indsats er funderet i stærke,

Nytænkning i retning af samarbejde på for

meningsfulde værdier, der angiver en klar

skellige leder mellem klubberne er betingende

retning, som alle klubbernes medlemmer

for succesfuld ’overlevelse.’

bakker op om. På dette område vil fremtidens
vindere skille sig ud.

Ungdoms DM

Også ved de Nordiske Ungdomsmester

180

skaber præsterede københavnske klubber
nogle flotte resultater:

140
100

Fægteklubben Trekanten

60

7 guld-, 3 sølv- og 8 bronzemedaljer i fleuret.

20
2009

2010

2011

Hos de københavnske juniorer er der sket
en flot udvikling igennem de seneste tre år:
Antallet af junior danmarksmestre inden for

2012

Nørrebro Taekwondo Klub
6 guld-, 1 sølv- og 4 bronzemedaljer.
Judoklubben Mitani
Guld i U17

de idrætsgrene Team Copenhagen støtter er
steget fra 68 i 2009 til 156 i 2012.

Amager Judo Skole
To gange guld i U20.

Målsætninger for 2013
Handling

Målsætning

Styrkelse af eliteklubber
Uddannelse af ledere
	
Klub/bestyrelsesuddannelse
		
		
	
Suppleringsuddannelse for nye
bestyrelsesmedlemmer

1 kursus for nye bestyrelsesmedlemmer - ca. 25 deltagere

	
Kurser og seminarer i TALENT-DK regi

Min. 18 ledere på seminaret

	
Netværk for sportslig ledelse og elitetrænere

4 tværfaglige netværksmøder - med fokus på netværksudvikling

	
Styrkelse af elitemiljøer i klubberne
		
	
Støttetildelinger
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Individuelt tilpassede forløb for 1-2 nye klubber
Generel opfølgning af klubberne – herunder løbende
Mønsterklubanalyser

Udvikling af analyse af elitekultur - gerne med IFI
Udviklingstiltag i Elite+-klubber på baggrund af analyser
3 støtterunder – samlet uddeling; 3.100.000 kr.

Optimering af de aktives rammer
Udbygning af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi
		

Fortsat udbygning af samarbejdet med Falkonergårdens
Gymnasium, CphBusiness og Niels Brock EUD

		
		

Akademiet vil fra august også omfatte fægtning
Udvidelse af træningstilbuddet med basistræning

		

Estimat: 35 nye elever på akademiet

		

Etablering af netværk for tidligere akademielever

Etablering af Klostervængets Skole som
idrætsfolkeskole

Team Copenhagen bidrager aktivt til tæt samarbejde med
eliteklubberne i lokalområdet

Udbygning af job-/uddannelsesaftaler med
virksomheder

1 ny aftale – (gerne forbundet med sponsoraftale)

Fortsættelse af pulje til ekstraordinær udvikling
af sportslig ledelse

5-8 deltagere på specielle uddannelsestilbud

Fokus på klubbernes implementering af
sportschefer/sportslig ledelse

Uddannelsestilbud forberedes – samarbejde med DIF og
Team Danmark

Kurser – egne og øvrige med samarbejdspartnere
	
Med Team Danmark og DIF
		
		

1 ernæringskursus
1 kursus i skadesforebyggelse
Kursusrække vedr. idrætspsykologi

	
I TALENT-DK regi
		

1 seminar – min. 12 trænere deltager
4-6 inspirationsmøder – min. 10 trænere deltager hver gang

	
Team Copenhagen Eliteidrætsakademi
		
		
		
		
		

For nye elever:
Fysiologisk screening
Ernæringskursus – også for forældre
Skadesforebyggelse
Life Skills – også for forældre og lærere
Studietur for lærere, ledere og trænere

Handling

Målsætning

Styrkelse af Team Copenhagen
Økonomi
Fundraising
		

Samlet tilvækst i fondsmidler til Team Copenhagen og TALENT-DK
på kr. 100.000

Kommercielle indtægter
		
		

Sponsoraftaler: 500.000 kr.
TALENT-DK: 250.000 kr.
Annonceindtægter: kr. 280.000 kr.

Kundetilfredshed

Årlig kundetilfredshedsundersøgelse

Kommunikation
Brand/image
		

Revurderet værdigrundlag implementeres
Imageanalyse gennemføres i 2. halvår

Websites
	Team Copenhagen
	TALENT-DK
	Akademiet

Øge gns. besøgstal til 4.500/md.
Øge gns. besøgstal til 1.300/md.
Øge gns. besøgstal til 650/md.

CPH sport

Økonomi skal stabiliseres, så budget efterleves

Mediesamarbejde

Placeret stof til en værdi af kr. 750.000

Netværk
Indgå i netværk med øvrige eliteinstitutioner og
-kommuner i Team Danmark-regi (elitekoordinatorog skolenetværk)

Deltagelse i alle arrangementer i begge netværk

TALENT-DK
		

Udvide partnerkredsen, så der i kategorierne Erhverv,
Forskning/Uddannelse og Kunst er 8 partnere

		

Afholde 1 seminar og 4-6 inspirationsmøder

FCK’s assistenttræner Brian Riemer blev kåret som Årets Talentudvikler 2012 ved TALENT-DK’s talentseminar på Hotel Marriott i København

Bestyrelse

31.12. 2012

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 Kommunikation

Lene Skov Andersson

Christian Gangsted-Rasmussen

Danske Studenters Roklub

Advokataktieselskabet Gangsted-Rasmussen
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ABC Cykling

Sekretariatet

31.12. 2012

Thomas Bøgh

Henrik Büchner

Lise Warren Pedersen

Leif Chr. Mikkelsen

Kirstine Trauelsen

Idrætsfaglig specialkonsulent

Ansvarlig for salg og marketing

Uddannelseskonsulent

Direktør

Kommunikationskonsulent

Partnere i

31.12. 2012

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

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

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

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

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2012 for Fonden Team Copenhagen.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finan
sielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2012.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin
gen omhandler.
København, den 19. marts 2013
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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 erklæringer
Til bestyrelsen i Fonden Team Copenhagen
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet (side 30-40)
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven
dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem
ber 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
København, den 19. marts 2013
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Henrik Wellejus
statsautoriseret revisor

Ole Ørnstrup
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning
Fondens formål
Team Copenhagen er en selvejende fond under Københavns Kommune, som har til formål at udvikle de
rette vilkår, der kan gøre København til den bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal blandt an
det 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 organisations- og
lederuddannelse har bidraget til et stort kvalitetsløft i mange københavnske klubber. Dette tilbud udby
des fortsat til nytilkomne eliteaktiviteter. I 2012 startede fonden et elitenetværk op, som retter sig mod
sportslig ansvarlige og elitetrænere. Fonden fungerer også løbende som konsulent på en række forskellige
udviklingsprojekter i klubberne.
Endelig leverer fonden en stor indsats med hensyn til at kommunikere om den københavnske eliteidræts
mange præstationer og kvaliteter. Dette foregår primært gennem magasinet CPH sport, der udkommer
fire gange om året, samt fondens tre websites. Samlet set en indsats, der er med til at give indtryk af
København som en dynamisk by med en stærk idrætsprofil.
Siden opstarten af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi i 2010 har der løbende været meget fokus på
videreudviklingen af akademiets indhold. Fonden betragter etableringen af akademiet som en meget stor
landvinding i bestræbelserne på at skabe optimale vilkår for, at de københavnske talenter kan udvikle sig
på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Tilbuddet udbydes nu i samarbejde med Gefion Gym
nasium, Niels Brock og Københavns Tekniske Skole. Herudover samarbejder akademiet med Falkonergår
dens Gymnasium, Niels Brock EUD og CphBusiness.
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Økonomisk udvikling
Fonden har siden sin etablering i 2004 hvert år modtaget et fast kommunalt tilskud. Det første år var
tilskuddet på 5 mio.kr., og det har fonden, når man tillægger en pristalsmæssig fremskrivning, modtaget
hvert år frem til udgangen af 2010. Fra 2012 har Borgerrepræsentationen øget den årlige bevilling med
0,5 mio.kr. Disse penge er øremærket til en opmanding til styrkelse af Team Copenhagen Eliteidrætsaka
demi.
Herudover har fonden søgt at generere midler gennem sponsorater, fondsmidler, merchandise samt ind
tægter fra netværksaktiviteter (TALENT-DK: Partnerafgifter og seminardeltagelse). Disse indtægter har de
seneste fire år været stærkt under pres som en konsekvens af den økonomiske krise.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med de tilpasninger der følger af fondes særlige karakter.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er dog foretaget ændring i op
stillingsformen i balancen. Den ændrede opstillingsform har ikke påvirket årets resultat eller egenkapital.

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. Sponsorindtægter
og omsætning ved salg af ydelser indregnes på optjeningstidspunktet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til konsulentassistance, it-udvikling og kontorhold
mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens
personale.
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Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat
Fonden Team Copenhagen er ikke skattepligtig af årets resultat.
Udloddet til eliteidræt
Bestyrelsen foretager uddelinger. Uddelinger er en resultatdisponering, der medtages i årsregnskabet
i det år, hvor uddelinger er besluttet.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Resultatopgørelse
Resultatopgørelse for 2012
		2012
Note
kr.

2011
kr.

Kommercielle indtægter mv.		

856.776

614.111

Offentligt tilskud		

7.667.391

6.995.652

Indtægter		8.524.167

7.609.763

Personaleomkostninger		3.149.465

2.522.648

Andre eksterne omkostninger

1.333.354

1.274.334

Arrangementer		251.545

173.271

Omkostninger		4.734.364

3.970.253

Resultat før finansielle poster		

3.639.510

Finansielle indtægter

1

3.789.803

2

14.561

46.838

Resultat før skat		

3.804.364

3.686.348

3

0

0

Årets resultat		

3.804.364

3.686.348

4

3.105.000

2.870.000

Træner- og sportschefspulje		

81.487

0

Skat af årets resultat

Resultatdisponering
Udloddet til eliteidræt:
Direkte støtte

Klubuddannelse		278.701

258.258

			 3.465.188

3.128.258

Overført til næste år		
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339.176

558.090

			 3.804.364

3.686.348

Balance
Balance pr. 31.12.2012
		2012
Note
kr.
Tilgodehavende kommercielle indtægter		

39.375
99.865

101.895

Likvide beholdninger		

3.978.963

3.837.261

Omsætningsaktiver		4.118.203

3.939.156

Aktiver		4.118.203

3.939.156

300.000

Overført resultat		

3.072.841

2.733.665

Egenkapital

3.372.841

3.033.665

Feriepengeforpligtelse		329.215

273.005

5

Modtagne forudbetalinger		
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0

Tilgodehavende moms		

Grundkapital		300.000
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2011
kr.

57.000

0

Skyldig uddeling		

0

235.000

Skyldige omkostninger		

359.147

397.486

Gældsforpligtelser		745.362

905.491

Passiver		4.118.203

3.939.156

Noter til årsrapporten
1 Andre eksterne omkostninger

2012

2011

kr.

kr.

Husleje

200.000

200.000

Tryksager

520.608

541.596

39.471

38.921

		

Kontorartikler
Hardware
It-udvikling mv.

5.766

73.083

132.236

113.905

Konsulentassistance - it

51.468

8.540

Internetabonnement

11.446

14.958

Telefon

9.141

7.389

Aviser

7.440

7.381

Markedsføring
Revision og regnskabsmæssig assistance
Personaleomkostninger
Kursusomkostninger, netto

4.498

9.729

78.000

79.000

2.880

2.118

53.751

30.468

Mødeomkostninger

9.880

6.967

Rejseomkostninger

27.693

16.007

Konsulentassistance - business
Honorar
Annoncer

26.550

42.450

130.600

37.000

0

29.928

21.926

14.894

			 1.333.354

1.274.334

Øvrige omkostninger

2. Finansielle indtægter
Renter af bankindestående		

14.561

46.838

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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4 Direkte støtte 		

2012

		kr.
København Trampolinklub
GI40/Hermes

110.000
80.000

TRI Team Copenhagen

150.000

Fægteklubben Trekanten

125.000

DSR og KVIK

150.000

Sportsdanserforeningen KAF

130.000

Københavns Flugtskytte Klub

25.000

Dansk Mountainbike Klub

140.000

Københavns BMX Klub

50.000

Arbejdernes Tennis Klub

80.000

Stevnsgade Basketball

80.000

B93/Skjold
Copenhagen Beachvolley

120.000
70.000

Ajax Håndbold

150.000

Skøjteklub København

125.000

Nørrebro Taekwondo Klub

150.000

ABC

125.000

B93

150.000

Brønshøj Bordtennisklub

60.000

Danske Studenters Roklub

110.000

Judo Copenhagen

125.000

KIF

100.000

Københavns Badminton Klub

125.000

Københavns Bordtennis Klub

175.000

Københavns Skiklub

80.000

Københavns Squash Klub

100.000

Sparta Atletik & Motion

200.000

Leje af hal til afvikling af DM-finaler i bordtennis
		

20.000
3.105.000
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Noter til årsrapporten
5 Egenkapital		
			
Egenkapital 01.01.2012
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Overført resultat

I alt

kr.

kr.

kr.

300.000

2.733.665

3.033.665

Årets resultat før uddelinger

0

3.804.364

3.804.364

Uddelt til eliteidræt

0

(3.465.188)

(3.465.188)

300.000

3.072.841

3.372.841

Egenkapital 31.12.2012
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Bilag
Bilag 1
Støtte fra Team Copenhagen (beløb i kr.)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

40.000

180.000

200.000

240.000

280.000

278.000

275.000

280.000

300.000 2.073.000

Badminton

45.000

170.000

85.000

100.000

100.000

100.000

125.000

125.000

125.000

975.000

Basketball

45.500

0

0

0

0

0

50.000

50.000

80.000

225.500

BMX

0

0

0

0

0

0

50.000

40.000

50.000

140.000

Boksning

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

40.000

Atletik

Bordtennis

2012

I alt

0

80.000

125.000

150.000

175.000

175.000

225.000

225.000

26.000

104.500

0

0

0

0

0

0

0

130.500

Brydning

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

50.000

Cykelsport

0

0

81.000

80.000

180.000

235.000

160.000

265.000

Billard

235.000 1.390.000

265.000 1.266.000

Floorball

15.000

70.000

70.000

110.000

100.000

100.000

60.000

0

Fodbold

120.000

120.000

120.000

147.000

120.000

150.000

175.000

295.000

270.000 1.517.000

Fægtning

83.000

0

80.000

90.000

90.000

110.000

120.000

110.000

125.000

808.000

0

57.000

80.000

120.000

120.000

80.000

80.000

0

0

537.000

0

200.000

Gymnastik
Hurtigløb på skøjter
Håndbold
Ishockey

0

0

40.000

40.000

20.000

20.000

40.000

40.000

70.000

150.000

150.000

150.000

120.000

120.000

150.000

150.000

0

525.000

150.000 1.210.000

0

55.000

0

0

0

0

0

0

0

55.000

Judo

40.000

45.000

0

80.000

100.000

125.000

125.000

125.000

125.000

765.000

Kajak

20.000

30.000

30.000

0

0

0

40.000

40.000

0

160.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

50.000

Kunstskøjteløb

40.000

20.000

0

0

0

0

80.000

90.000

125.000

355.000

Motorsport

20.000

80.000

60.000

0

0

0

0

0

0

160.000

Roning

0

85.000

146.000

205.600

280.000

260.000

260.000

250.000

Rulleskøjteløb

0

40.000

20.000

0

0

0

0

0

0

Rugby

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

30.000

Sejlsport

10.000

0

30.700

30.000

30.000

0

0

0

0

100.700

Skisport

40.000

120.000

75.000

125.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

760.000

Skydning

81.000

0

102.000

82.000

20.000

0

0

0

25.000

310.000

Sportsdans

65.000

0

40.000

100.000

100.000

0

100.000

120.000

130.000

655.000

Squash

0

70.000

70.000

20.000

80.000

80.000

83.000

75.000

100.000

578.000

Styrkeløft

0

0

0

0

30.000

0

30.000

0

0

60.000

Svømning

0

49.800

0

0

0

0

0

0

80.000

129.800

50.000

100.000

125.000

125.000

165.000

125.000

125.000

125.000

0

0

50.000

60.000

60.000

80.000

80.000

80.000

80.000

490.000
585.000

Karate

Taekwondo
Tennis
Trampolin

260.000 1.746.600
60.000

150.000 1.090.000

0

0

0

55.000

80.000

110.000

120.000

110.000

110.000

117.700

97.500

150.000

196.500

171.500

150.000

50.000

125.000

150.000 1.208.200

Volleyball/beachvolley 69.500

Triatlon

150.000

209.300

140.000

120.000

50.000

0

60.000

70.000

868.800

Vægtløftning

0

0

0

0

0

0

25.000

20.000

0

45.000

Idrætsforskning

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

50.000
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997.700 2.013.800 2.189.000 2.446.100 2.621.500 2.458.000 2.708.000 2.880.000 3.085.000 21.399.100

Bilag
Bilag 2
Københavnske medaljevindere for seniorer 2006 - 2012
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

2011: 142

2011: 95

2011: 85

2011 i alt 322

2012 *

Individuel

Hold

Guld

71

5

Sølv

50

3

Bronze

56

2

Sum

177

10

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

Københavnske seniorhold i bedste række: 2005 – 2012

I alt
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Bilag

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

21

27

29

31

28

30

32

35
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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 2012

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
Thomas Bøgh, idrætsfaglig specialkonsulent
Henrik Büchner, marketingkonsulent
Kirstine Trauelsen, kommunikationskonsulent
Lise Warren Pedersen, uddannelseskonsulent

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Banker

Sydbank		
Kgs. Nytorv 30
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1050 København K

Tryk

Damgaard-Jensen A/S
Speditørvej 9
2450 København SV

Design

Tonning Design

Oplag

300 stk.

Fotos

Robert Dines Rasch,

Sponsorer

Michael Rosenløv Jensen og
Klaus Sletting Jensen
Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk eller fotogra
fisk gengivelse af Årsrapport 2012 eller dele heraf
er uden Team Copenhagens skriftlige samtykke
forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

T +45 3366 3982

info@teamcopenhagen.dk

www.teamcopenhagen.dk

Team Copenhagen

Nyropsgade 1, 3. sal

1602 København V

