
 

 

 

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne 

ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                  Indstillet beløb: 100.000 kr. 

Ansøger:      Copenhagen Beachvolley 

Idrætsgren:    Beachvolley 

Ansøgt beløb:    115.000 kr. 

 

 

Kraftcenter og styrkelse af elitemiljø 

Copenhagen Beachvolley har etableret et stærkt og ambitiøst beachvolleymiljø 

med udgangspunkt i Hafniahallen i Valby. 

Klubbens bestyrelse er som andre frivillige af slagsen begrænset på ressourcer, 

hvorfor meget af den daglige drift er lagt i hænderne på en erfaren sportschef, 

hvis ansættelse Team Copenhagen de senere år har givet markant støtte til. Det 

har konsolideret klubben og øget indtægtspotentialet. Sekretariatet vurderer det 

derfor til at have været en fornuftig beslutning, men mener samtidig, at en større 

del af den rene drift nu skal og kan løftes af klubben selv, så fremtidig støtte fra 

Team Copenhagen i højere grad kan bruges på den rent sportslige udvikling – og 

øges, når der for alvor begynder at vise sig et internationalt potentiale i sporten. 

Den indstillede støtte skal bruges til følgende: 

Kraftcenteraktiviteter – i samarbejde med Volleyball Danmark:  20.000 kr. 

Støttefunktioner (bl.a. ernæring og skadesforebyggelse):          15.000 kr. 

Videreudvikling af sportschefsfunktionen:                                   65.000 kr. 

 

Som antydet ovenfor skyldes forskellen i det ansøgte og indstillede beløb, at 

sekretariatet vurderer, at klubben selv kan løfte en større del af sidstnævnte post. 

 

Tidligere støtte 

2020: 136.500 kr. 

2019: 135.000 kr. 

2018: 120.000 kr. 

 

  



 

 

 

Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn                Indstillet beløb: 140.000 kr. 

Ansøger:   Fægteklubben Trekanten 

Idrætsgren:   Fægtning 

Ansøgt beløb:   190.000 kr. 

 

 

 

Fortsat udvikling af talent- og elitemiljø inkl. akademitræning 

Fægteklubben Trekanten har store ambitioner og arbejder strategisk og målrettet 

– såvel organisatorisk som sportsligt – for at opfylde dem i et efterhånden godt 

samarbejde med forbundet, hvor klubbens tidligere sportschef er ansat. 

Klubben har etableret et reelt miljø med fleuretfægtere i alle aldre (på 

drengesiden) fra nybegyndere til dedikerede senioratleter, alt sammen i egne, 

tidssvarende faciliteter i Ryparken. 

Dog mangler det reelle gennembrud på seniorniveau, og OL-deltagelse i år er – 

også pga. skader – mindre sandsynligt, og nationalt mister sporten også en del af 

støtten fra Team Danmark. 

Det er Team Copenhagen nødt til at tage til efterretning, men sekretariatet 

ønsker fortsat at bakke op om klubbens udvikling – og har i denne 

ansøgningsrunde særligt fokus på den fortsatte trænerudvikling, som en stor del 

af det indstillede beløb er målrettet, dog afventer Team Copenhagen klubbens 

muligheder for at realisere en studietur, som sekretariatet har mulighed for at 

støtte på anden vis, og derudover bør klubben stå for en større del af udgifterne 

til de supportfunktioner, som de ønsker at tilbyde de yngste fægtere. Derfor er 

der forskel på det ansøgte og det indstillede beløb, hvoraf en del fortsat skal 

anvendes på at varetage morgentræning for fægterne på Team Copenhagen 

eliteidrætsakademi. 

 

Tidligere støtte  

2020: 185.000 kr. 

2019: 200.000 kr. 

2018: 210.000 kr 

 

 


