
Team Copenhagens støttekoncept 
 

 

Indledning 

Det er Team Copenhagens opgave at bidrage til at skabe de rette vilkår og vækstbetingelser for 

eliteidrætten i Københavns Kommune. Det skal gennem langsigtede, målrettede tiltag i form af 

konsulentydelser, uddannelsestilbud, kommunikationstiltag og økonomisk støtte til talent- og 

elitemiljøer i de københavnske klubber.  

Det er i sidste ende Team Copenhagens bestyrelse, der – på baggrund af en indstilling fra Team 

Copenhagens sekretariat – beslutter, hvorvidt en klub kan opnå økonomisk støtte. 

Støttekonceptet beskriver forudsætningerne for dette. 

Indledningsvis bør det understreges, at Team Copenhagen prioriterer støtte til talentudvikling, der 

efter overgangen fra ungdoms- til seniorniveau – bl.a. i samarbejde med specialforbund – kan føre 

til resultater på internationalt eliteniveau. 

Samarbejde er i det hele taget afgørende, og derfor er økonomisk støtte betinget af en tæt dialog 

med Team Copenhagen om udviklingen både før og efter evt. støttetildeling. 

Det er yderligere Team Copenhagens opgave at sikre, at talent- og eliteudvikling foregår socialt og 

samfundsmæssigt forsvarligt. Støttemodtagere er derfor også forpligtet til – i dialog med Team 

Copenhagen – aktivt at forebygge snyd, skader og magtmisbrug. 

 

Forudsætninger for støtte 

Overordnet gælder disse formelle betingelser for klubber, der ønsker støtte fra Team Copenhagen: 

• Klubben skal være hjemmehørende og have postadresse i Københavns Kommune, hvor 

også hovedparten af klubbens trænings- og konkurrenceaktiviteter skal foregå. Der kan dog 

dispenseres mht. faciliteter, hvilket gør sin gældende for visse sportsgrene. 

• Team Copenhagen yder kun økonomisk støtte til klubbers ledelse/bestyrelse. Det er altså 

ikke muligt for enkeltpersoner at opnå direkte støtte fra Team Copenhagen. 

• Team Copenhagen yder ikke støtte til selskaber, der er oprettet med fortjeneste for øje. 

• Team Copenhagen støtter kun idrætsgrene, som er organiseret under Danmarks Idræts 

Forbund og dermed kun klubber, der konkurrerer i idrætsgrene/discipliner, hvor der 

afvikles DIF-anerkendte danmarksmesterskaber. 

 

Klubber, der søger økonomisk støtte fra Team Copenhagen, skal leve op til følgende 

organisatoriske krav, der betragtes som forudsætning for langtidsholdbar talentudvikling: 

• Klubbens ledelse skal have vilje til at prioritere talent- og elitearbejdet og evne at arbejde 

strategisk og målrettet for at realisere relevante målsætninger 



• Klubben skal have gennemgået en Mønsterklubanalyse indenfor de sidste tre år og arbejde 

målrettet med at udbedre afdækkede svagheder med betydning for talent- og elitearbejdet 

• Klubben skal have en bestyrelsesgodkendt sportslig strategi – opdateres årligt 

• Klubben skal have en bestyrelsesgodkendt udviklingsplan – opdateres årligt 

• Klubben skal have en kompetent sportslig ledelse, herunder en sportslig ansvarlig 

• Klubben skal have økonomiske ressourcer til at realisere de sportslige målsætninger 

• Klubben skal efterleve Team Copenhagens etiske retningslinjer og herunder implementere 

værdisæt for talentudvikling i dansk idræt – HUSET 

 

Team Copenhagen fokuserer primært på talentudvikling og ønsker primært at støtte op om 

miljøer, som har til formål at skabe talentudvikling, der kan føre til seniorresultater på 

internationalt eliteniveau. Det opnås i langt de fleste tilfælde kun gennem en koordineret, fælles 

indsats og er derfor betinget af et godt samarbejde med specialforbund og evt. Team Danmark. 

Omfanget af et evt. samarbejde med Team Copenhagen beror på en analyse af klubbens samlede 

potentiale, og i forhold til det sportslige lægges der vægt på følgende: 

• At det er realistisk at løfte talentudviklingen til internationalt niveau 

• Et reelt samarbejde med specialforbund ift. elitesatsning 

• Tilstrækkelig adgang til tidssvarende træningsfaciliteter 

• Ansvarlige trænere på minimum diplomtrænerniveau 

• Uddannelses-/udviklingsplaner for relevante trænere 

• At klubben har en ansvarlig fysisk træner 

• At klubben har implementeret ATK 

• At klubben har en ansvarlig tilgang til skadesforebyggelse 

 

Støttemuligheder 

Der er forskellige støttemuligheder for klubber, der samarbejder med Team Copenhagen. En 

væsentlig del af samarbejdet er mulighed for deltagelse i følgende udviklingstiltag: 

• Deltagelse i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi for sportsligt godkendte elever på visse 

ungdomsuddannelser. Herunder bl.a. skemafri til to ugentlige morgentræninger, som 

enten kan være idrætsspecifikke i klubregi eller tværgående med fokus på fysisk træning, 

hvis det vurderes at give bedst mening. 

• Uddannelsestilbud for udøvere, trænere og ledere (nogle vil være obligatoriske) 

• Kursustilbud for trænere og aktive (nogle kurser vil være obligatoriske) 

• Deltagelse i netværksaktiviteter (nogle aktiviteter vil være obligatoriske) 

• Deltagelse i inspirationsaktiviteter (herunder Talent-DK) 

• Generelle konsulentydelser – sparring og rådgivning 

 



Når det kommer til økonomisk støtte, skelner Team Copenhagen mellem udviklingsstøtte og 

driftstøtte med et ønske om at prioritere førstnævnte. Det kan fx være: 

• Etablering af nye funktioner – her skal klubben fremlægge en plan for selv at kunne afholde 

udgiften på længere sigt 

• Ekstern ekspertise – fx til kulturudvikling/-forankring eller andre specialistfunktioner. Her 

skal der være fokus på at styrke kompetencerne hos allerede tilknyttede træner og ledere 

• Støtte til træneruddannelse/-udvikling 

 

Der skal være gode argumenter for at søge om decideret driftsstøtte i form af hjælp til aflønning af 

nøglepersoner. I den forbindelse er det afgørende, at klubben kan dokumentere en aktiv indsats 

for at styrke strukturerne i klubben, så talentudviklingsmiljøet kan håndtere, at nøglepersoner 

forlader klubben igen, da kontinuitet er afgørende for en succesfuld, langsigtet talentudvikling. 

 

Ansøgning 

Også i ansøgningsprocessen lægger Team Copenhagen vægt på samarbejde. Før afsendelse af 

ansøgning bør klubber derfor kontakte Team Copenhagen for en drøftelse af perspektiverne i et 

samarbejde – og i givet fald – blive enige om det fortsatte forløb og herunder hvilke 

indsatspunkter klubben bør prioritere. 

Til selve ansøgningen udarbejder Team Copenhagen et skema, der sætter fokus på følgende: 

• Beskrivelse af organisationen 

• Beskrivelse af sportslig ledelse 

• Beskrivelse af aktiv tilslutning til etiske retningslinjer, herunder HUSET 

• Budget for ansøgning (herunder dokumentation af økonomiske ressourcer) 

• Beskrivelse af specialforbundssamarbejde - herunder elitesatsning og vurdering af 

potentiale 

• Ønske om deltagelse i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 

• Beskrivelse af facilitetssituation 

• Dokumentation for ATK-implementering 

• Oversigt over trænere, inkl. CV’er og udviklingsplaner 

• Oversigt over udøvere  

• Beskrivelse af forebyggelsestiltag og -tilgang 

   

Team Copenhagens bestyrelse bevilger støtte tre gange årligt. Efter bevilling modtager klubbens 

bekræftelse på støttetildeling med beskrivelse af prioriterede indsatspunkter i støtteperioden. 

Efter støtteperiodens afslutning fremsender klubben evaluering samt regnskab med 

dokumentation for brug af støttemidler. Dette er også en betingelse for udbetaling af evt. ny 

støtte. 


