
 

 

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:   ABC 

Idrætsgren:   Cykling - landevej  

Ansøgte beløb:        180.000 kr. 

  

  

Sammenhængende talentudvikling og løbsdeltagelse 

Cykelklubben ABC fra Tingbjerg har de seneste år arbejdet på at etablere en rød 

tråd gennem klubbens talentudvikling, og samtidig er klubben blevet styrket 

organisatorisk gennem Team Copenhagens klubuddannelse.  

Det centrale element i ansøgningen er U19-holdet, som er sidste aldersgruppe 

før visse ryttere så småt kan begynde en professionel tilværelse, men 

samarbejdet med Team Copenhagen har i høj grad handlet om at etablere og 

vedligeholde en samlet talentudvikling for alle årgange fra U11-U23. 

Det ældste hold, U23, er for de ryttere, der fortsat gerne vil cykle seriøst, men 

ikke bliver tilbudt en (semi-) professionel kontrakt andetsteds og har behov for 

flere udviklingsår i trygge rammer. Formålet med de yngste hold er, at klubben 

også skal tage ansvar for den indledende talentudvikling, så de ældste 

ungdomshold så vidt muligt kan bestå af egenudviklede ryttere. 

Elitearbejdet i Danmarks Cykle Union er på meget højt niveau, hvilket også gør 

det oplagt for Team Copenhagen at støtte den fortsatte talentudvikling i ABC 

med støtte til trænerudvikling og løbsdeltagelse, men klubben bør løfte en større 

del af udgifterne selv, hvorfor det indstillede beløb er lavere end det ansøgte. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2020: 165.000 kr. 

• 2019: 160.000 kr. 

• 2018: 130.000 kr.  



 

 

Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 155.000 kr. 

Ansøger:      Ajax København 

Idrætsgren:   Håndbold  

Ansøgte beløb:         217.500 kr. 

 

 

  

Akademitræning og sammenhængende talentudvikling 

Ajax København holder til i Bavnehøjhallen og er en meget traditionsrig 

håndboldklub, med seniorhold i hhv. landets bedste og næstbedste række, hvor 

driften er placeret i selskaber, hvorfor samarbejdet fokuserer på ungdommen. 

Klubben har taget flere nye initiativer. Mest markant i form af et 

sportsgymnasium på Københavns åbne Gymnasium – samtidig med at klubben 

også forestår morgentræningen for håndboldspillerne på Team Copenhagen 

Eliteidrætsakademi og modtager støtte til den opgave. En stor del af samarbejdet 

med klubben handler om at få de to (uddannelses- og) morgentræningstilbud til 

at hænge bedst muligt sammen. Derudover vil der de kommende år blive 

fokuseret på at styrke den sammenhængende talentudvikling i klubben fra de 

yngste til de ældste ungdomsårgange, således at Ajax’ i fortsat højere grad selv 

udvikler spillere til DHF’s ungdomslandshold og ikke primært lukrerer på den 

tiltrækning, sportsgymnasiet vil have på spillere fra andre klubber. Det er 

samtidig en indsats, som Team Copenhagens sekretariat vil gøre til en central del 

af samarbejdet med Dansk Håndbold Forbund. Ajax’ sportschefer og 

talentudviklingskoordinatorer er vigtige i den udvikling, hvorfor en del af den 

indstillede støtte også er rettet mod deres ansættelse.  

 

 

Tidligere støtte: 

• 2020: 200.000 kr. (inkl. støtte til basketball) 

• 2019: 160.000 kr. 

• 2018: 160.000 kr. 

  



 

 

Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn                        Indstillet beløb:  100.000 kr. 
Ansøger:     Dansk Bjerg- og Klatreklub  
Idrætsgren:                                      Klatring                                                       

Ansøgte beløb:                                 129.000 kr. 

 

 

 

Videreudvikling af talentudviklingsmiljø 

Dansk Bjerg- og Klatreklub holder til i fremragende faciliteter på Refshaleøen. 

Klatring er en sport uden tradition for elitært konkurrencefokus i Danmark, men 

de gode faciliteter og den nye status som OL-disciplin har fået klubben såvel som 

forbundet til at få ambitioner om internationale resultater – på langt sigt. 

Derfor gennemgik Dansk Bjerg- og Klatreklub i første omgang Team Copenhagens 

klubuddannelse og fik undervejs formuleret et handlingskatalog over nødvendige 

indsatser og siden er klubbens strategi blevet skærpet – også for at kunne 

håndtere dobbeltrollen som udbyder af kommercielle aktiviteter i dagtimerne og 

kvalificeret træning for klubbens medlemmer. 

Det har dog været nødvendigt for Team Copenhagens sekretariat at prioritere 

mellem de indsatser, der søges støtte til, da klubben endnu ikke vurderes at have 

et niveau, der retfærdiggør fx et støttekoncept for udøvere. 

Til gengæld ønsker sekretariat fortsat at støtte udviklingen af klubbens trænere 

gennem forskellige uddannelsestiltag, ligesom der er dialog i gang med Dansk 

Klatreforbund om formelt at gøre DBKK til kraftcenter – og dermed officielt 

samlingssted for talentudviklingen i Østdanmark. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2020:   100.000 kr. 

• 2019:    80.000 kr. 

• 2018:    75.000 kr. 

 

  



 

 

Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 110.000 kr. 
Ansøger:  Hovedstadens Svømmeklub    
Idrætsgren:       Svømning 
Ansøgte beløb:                              136.220 kr. 

  

 

 

Ansvarlig talentudvikling og øget fokus på de ældste drenge 

Hovedstadens Svømmeklub har takket være en stærk, professionel organisation 

udviklet sig kontinuerligt og har ressourcer til at sikre, at inspiration og 

udviklingsinitiativer bliver omsat til nye kompetencer hos både trænere og 

svømmere. Det gør også, at klubben nærmer sig at kunne realisere ambitionen 

om at etablere et talentudviklingsmiljø på internationalt niveau. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat fortsat at støtte med særligt fokus på 

de udfordringer, der kan stå i vejen for udviklingen på langt sigt. 

Derfor har der været fokus på at udvide samarbejdet med en kvalificeret diætist 

for at undgå negative konsekvenser af den megen og krævende træning i de år, 

hvor kroppen i forvejen forandrer sig, og i samarbejde med Dansk Svømmeunion 

vil der fremadrettet blive fokuseret på, hvordan man kan få talentfulde drenge til 

at fortsætte med sporten ind i seniorårene, hvilket er en generel udfordring for 

dansk svømning. 

Derudover vil den indstillede støtte bl.a. gå til et fortsat udviklingsforløb for 

klubbens trænere med henblik på at håndtere mentale aspekter af svømmernes 

udvikling og opkvalificering af styrketræningen på land, men da Team 

Copenhagen også har mulighed for at bidrage til trænerudviklingen på anden vis, 

er den indstillede støtte lavere end det ansøgte beløb. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2020: 129.000 kr. 

• 2019: 125.000 kr. 

• 2018: 120.000 kr.  



 

 

Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 168.000 kr. 

Ansøger:   Judo Copenhagen    

Idrætsgren:   Judo 

Ansøgte beløb:                           228.000 kr. 

 

 

 

Etablering af akademitræning, trænerudvikling og organisering af samarbejde 

Judo Copenhagen er et efterhånden meget velfungerende træningssamarbejde 

mellem tre københavnske klubber, Brønshøj Judoclub, Politiets Idrætsforening 

og Mitani, der også nyder godt af landstrænerens – og forbundets – engagement 

i samarbejdet, ligesom andre danske landsholdskæmpere deltager i træningerne. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat fortsat at bakke op om og glæder sig 

samtidig over, at samarbejdet nu udvides til også at indeholde fysisk 

morgentræning på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi for elever på tværs af 

idrætsgrene – i Brønshøj Judoclubs faciliteter i Grøndal Multicenter.  

Derfor er klubberne i år indstillet til en noget højere støtte end hidtil, da der 

foruden koordinator- og uddannelsesstøtte til klubberne og ressourcer til 

morgentræningen skal suppleres med yderligere udstyr, så den fysiske træning 

både kan dække bredt og favne en større gruppe end hidtil i lokalerne.  

Den ikke-idrætsspecifikke og især den bredere tilgang til morgentræningen er ny 

på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, men sekretariatet ser det som en vej 

til både at udvide akademiet med flere sportsgrene – og samtidig styrke både 

træningsmiljøer, -kvalitet og relationer. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2020: 144.000 kr. 

• 2019: 130.000 kr. 

• 2018: 144.000 kr. 

  



 

 

Indstillingsnr.: 6  Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb: 150.000 kr. 

Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    

Idrætsgren:   Taekwondo 

Ansøgte beløb:                           160.000 kr. 

 

 

 

Akademitræning, udviklingscenter og forberedelse af Kampsportens Hus 

Nørrebro Taekwondo Klub holder til i Heimdalsgade og er samtidig en af de 

foreninger, der er tiltænkt en hovedrolle, når Kampsportens Hus etableres på 

Nørrebro. Forberedelsen af dette bliver samtidig et omdrejningspunkt for det 

kommende års arbejde, så klubben kan få elitearbejdet til at fungere fra start i de 

nye omgivelser, som også potentielt kan anvendes til aktiviteter i Team 

Copenhagen-regi, fx morgentræning – evt. på tværs af discipliner. 

Nørrebro Taekwondo Klub driver med succes et af tre udviklingscentre under 

Dansk Taekwondo Forbund, og det er i det regi, klubbens talentudviklingen er 

organiseret. Den tålmodige talentudvikling har resulteret i seniorkæmpere på 

eliteniveau, og det er samtidig lykkedes at få samarbejdet med andre klubber i 

hovedstadsområdet til at fungere. Det sidste er afgørende, hvis Danmark skal 

have international succes. Derfor ønsker Team Copenhagens sekretariat at bakke 

op om den fortsatte udvikling med muligheden for at tage på internationale 

træningslejre samt støtte til honorering af klubbens sportschef, der også både 

fungerer som cheftræner i udviklingscenteret og varetager morgentræningen for 

taekwondoudøverne på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi   

 

 

Tidligere støtte: 

• 2020: 160.000 kr. 

• 2019: 160.000 kr. 

• 2018: 130.000 kr. 



 

 

Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn  Indstillet beløb:  80.000 kr. 

Ansøger:  Sportsdanserforeningen KAF    

Idrætsgren:   Sportsdans 

Ansøgte beløb:                           115.000 kr. 

 

 

 

Kraftcenter og træneruddannelse 

Sportsdanserforeningen KAF, der er blandt landets bedste sportsdanserklubber, 

råder over gode faciliteter i Grøndal Multicenter, og fungerer samtidig som 

kraftcenter under Danmarks Sportsdanserforbund, hvortil en væsentlig del af 

den indstillede støtte er dedikeret. 

Forbundet har øget sit fokus på arbejdet i klubberne, hvilket forhåbentlig kan 

gavne den københavnske talentudvikling. 

Det næste år vil der – sammen med forbundet – være fokus på at øge 

samarbejdet mellem KAF og BD Dans, der også er hjemmehørende i Grøndal 

Multicenter og også har potentiale til at udvikle elitedansere. 

På kort ønsker Team Copenhagens sekretariat som nævnt primært at støtte op 

om kraftcenterarbejdet. Derudover indstilles klubben til støtte til 

træneruddannelse, da forbundet har opgraderet uddannelsesmulighederne. Til 

gengæld vurderes det, at nogle af de øvrige tiltag, som klubben søger støtte til, 

bør afvente muligheden for et samarbejde på tværs af klubberne, da det – i en 

lille sportsgren med relativt få aktører – er en væsentlig forudsætning for en 

succesfuld talentudvikling, der kan bidrage til internationale resultater på 

seniorniveau. 

 

 

Tidligere støtte: 

• 2020: 115.000 kr. 

• 2019: 110.000 kr. 

• 2018: 135.000 kr. 


