
 
 

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                      Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:   B.93 

Idrætsgren:   Fodbold  

Ansøgt beløb:       130.000 kr. 

  

 

 
Varetagelse af morgentræning – og træneruddannelse 

B.93, der er en traditionsrig fodboldklub med gode faciliteter ved Svanemøllen 

Station, er licensgodkendt af DBU for talentarbejdet med såvel piger som drenge, 

hvorfor de er valgt til at varetage morgentræningen for fodboldspillerne af begge 

køn på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. 

Dette samarbejde er betinget af en fortsat dialog med klubben om hvilke 

opgaver – udover selve fodboldtræningen – der følger med, når man er 

samarbejdspartner i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. 

Udover kompensation for varetagelse af morgentræningen (som sekretariatet 

ønsker at støtte) har klubben søgt om støtte til uddannelse af trænere på 

pigesiden. Det falder ind under mulighederne i støttekonceptet, men da DBU-

licenserne også medfører støtte til klubbens faste udgifter til trænerlønninger, 

ønsker sekretariatet kun delvist at bakke op om dette og vil i forhold til – og med 

tanke på den løbende udvikling af – DBU’s licenssystem genoverveje, hvordan 

talentudviklingen i københavnske fodboldklubber bedst understøttes.  

 

Tidligere støtte: 

2020: 130.000 kr. 

2019: 140.000 kr. 

2018: 135.000 kr. 

 

 
  



 
 

 

Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 90.000 kr. 
Ansøger:     Copenhagen Floorball Club 

Idrætsgren:    Floorball 

Ansøgt beløb:              139.000 kr. 

  

 
 
 

Træneruddannelse Fortsat støtte til talentudviklingsmiljø  

Copenhagen Floorball Club holder til i Valby Idrætspark, hvor man råder over 

gode faciliteter i den gamle Valbyhal. 

Sporten har et vist udviklingspotentiale og er stor i en række lande med en stærk 

tradition for ishockey, men lider i Danmark under, at der – selvom forbundet er 

begyndt at prioritere flere ressourcer til talent- og elitearbejdet og ikke længere 

kun til bred medlemsrekruttering – ikke er etableret en kultur for reel 

træneruddannelse, hvilket begrænser sportens udvikling på langt sigt. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat at bidrage til at ændre på ved netop 

at understøtte uddannelse af trænerne i Copenhagen Floorball Club – hvilket kan 

udvides til også at gælde for andre københavnske floorballklubber. 

Det betyder samtidig, at der er i mindre grad er opbakning til de elementer i 

ansøgningen, der vedrører klubbens løbende drift, dog ønsker sekretariatet 

fortsat i et vist omfang at støtte aflønningen af klubbens fysiske træner, da det er 

et område, som Team Copenhagen prioriterer og som har betydet et reelt 

kvalitetsløft i klubbens talentudvikling. 

 

Tidligere støtte: 

2020: 100.000 kr. 

2019: 115.000 kr. 

2018: 115.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 3 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 130.000 kr. 
Ansøger:  CPH Bordtennis    
Idrætsgren:   Bordtennis 
Ansøgt beløb:   130.000 kr. 
  

 
 
 

Varetagelse af morgentræning, træneruddannelse og støtte til cheftræner 

CPH Bordtennis er et talentudviklingssamarbejde mellem Københavns største 

bordtennis klubber, Københavns Bordtennisklub og Brønshøj Bordtennis. Et 

samarbejde som samtidig varetager morgentræningen for den lille, men 

voksende gruppe af bordtennisspillerne på Team Copenhagen 

Eliteidrætsakademi. Dette er en del af ansøgningen rettet mod. 

Derudover har CPH Bordtennis fokuseret på at etablere et langtidsholdbart 

fundament for talentudviklingen i en sportsgren, der har lidt af et meget stort 

frafald blandt spillere i de ældste teenageår efter en typisk tidlig specialisering og 

megen ensidig træning. Den mere generelle koordinations- og 

bevægelsestræning hos de yngre spillere har de seneste år været en succes for 

CPH Bordtennis, der har oplevet en vækst i antallet af unge medlemmer. 

Derfor er Team Copenhagens sekretariat tålmodige ift. det langsigtede udbytte 

af talentudviklingen og ønsker fortsat bakke op om tilgangen og ansøgningen, 

der er rettet mod varetagelsen af morgentræning, træneruddannelse og støtte til 

honorering af klubbens talenttræner. 

 

Tidligere støtte: 

2020: 130.000 kr. 

2019: 140.000 kr. 

2018: 140.000 kr. 

 

  



 
 

Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 140.000 kr. 
Ansøger:   Dansk Mountainbike Klub    
Idrætsgren:   Mountainbike 
Ansøgt beløb:   150.000 kr. 
  
 

 

Varetagelse af morgentræning + sammenhængende talentudvikling 

Dansk Mountainbike Klub (DMK) er hjemmehørende i Københavns Kommune, 

selv om både træning og konkurrencer foregår udenfor kommunegrænsen. 

Klubben har de senere år skærpet sammenhængen mellem B&U-træningen og 

talentudviklingen, så klubben i tydeligere grad fokuserer på den generelle 

træningskultur, hvilket styrker fundamentet for talentudviklingen. 

En nødvendig forudsætning for dette er en løbende uddannelse af trænerne, 

som en del af ansøgningen er rettet mod, hvilket Team Copenhagens sekretariat 

ønsker at bakke op om. 

Samtidig varetager klubben morgentræningen – med fokus på fysisk træning – 

for cykelrytterne på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Dette ønsker Team 

Copenhagens sekretariat også fortsat at støtte, ligesom der er delvis opbakning 

til den del af ansøgningen, der er rettet mod støtte til generel aflønning af 

klubbens cheftræner og talentansvarlige. 

 

 

Tidligere støtte: 

2020: 130.000 kr.  

2019: 130.000 kr.  

2018: 145.000 kr. 

 

  



 
 

Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 120.000 kr. 
Ansøger:  Gymnastikforeningen Gefion  
Idrætsgren:   Idrætsgymnastik 
Ansøgt beløb:   150.000 kr. 
  
 

 

 

Varetagelse af morgentræning – og trænerudvikling 

Gymnastikforeningen Gefion er hjemmehørende i Grøndal MultiCenter, hvor der 

rådes over gode faciliteter i form af faste opstillinger og meget fleksibel 

tilgængelighed. 

Gennem flere års samarbejde med Team Copenhagen har fokus været rettet 

mod at etablere et godt set up til at støtte op om den daglige træning, som 

varetages af trænere med udenlandsk baggrund og idrætskultur. De sidste år har 

der derfor med hjælp fra en idrætspsykologisk konsulent været ekstra fokus på 

kulturen i klubben. Klubben ønsker nu at dreje arbejdet mere i retning af 

mentaltræning for udøvere, hvilket sekretariatet i mindre grad ønsker støtte op 

om. Til gengæld er der opbakning til og ønske om at støtte videreuddannelse af 

klubbens trænere, ligesom klubben skal honoreres for varetagelsen af det 

nyoprettede morgentræningsmiljø for (indtil videre få) udøvere på tværs af 

gymnastikdiscipliner på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. 

 

Tidligere støtte: 

2020: 110.000 kr. 

2019: 115.000 kr. 

2018: 130.000 kr. 

 

  



 
 

Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn     Indstillet beløb: 110.000 kr. 
Ansøger:    KIF Atletik   
Idrætsgren:   Atletik 
Ansøgt beløb:   136.000 kr. 
  
 

 

 

Deltagelse i morgentræning samt træneruddannelse 

KIF, der hører hjemme på Østerbro, er blandt landets bedste atletikklubber, men 

er lokalt den lille i forhold til naboklubben Sparta. 

Derfor skal klubben være bevidst om, hvilken rolle den kan spille i 

talentudviklingen i dansk atletik, og en væsentlig del af dialogen med klubben 

handler om dette – og om at arbejde tilstrækkelig langsigtet og ikke blot 

fokusere på kortsigtet resultatmæssig succes i klubregi. 

Klubben råder over en engageret og uddannelseslysten trænergruppe, hvis 

fortsatte udvikling, Team Copenhagens sekretariat gerne vil støtte med midler til 

videreuddannelse. 

Derudover er der aftalt, at klubben stiller med en træner til den 

atletikmorgentræning på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, som Sparta 

ellers varetager, for at øge samarbejdet mellem klubberne, hvilket sekretariatet 

også ønsker at bakke op om. 

Derudover er der opbakning til interne kurser med fokus på skadesforebyggelse 

og sportsernæring, men samlet set er det indstillede beløb lavere end det 

ansøgte, da klubben nu selv bør løfte en større del af sportschefens aflønning. 

 

Tidligere støtte: 

2020: 125.000 kr. 

2019: 130.000 kr. 

2018: 105.000 kr. 

 



 
 

Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn               Indstillet beløb: 120.000 kr. 
Ansøger:     KTK 86  
Idrætsgren:    Triatlon 
Ansøgt beløb:      120.000 kr. 
 
 

 

 

Videreudvikling af elitemiljø  

KTK 86 har gennem de sidste tre års samarbejde med Team Copenhagen løbende 

udviklet sig både organisatorisk og sportsligt og blev – bl.a. på den baggrund – 

sidste år udpeget til regionalt elitecenter under Triatlon Danmark. 

Klubben varetager rollen med ydmyghed og er meget fokuseret på at sikre 

klubbens (og Østdanmarks øvrige) atleter den bedste langsigtede udvikling. 

Klubbens cheftræner har en nøglerolle i den forbindelse, og derfor er 

størstedelen af støttebeløbet i indstillingen målrettet videreuddannelse samt 

hjælp til aflønning af vedkommende. 

Derudover vil der i det kommende år være specifikt fokus på intensiveret 

svømmeteknisk træning, hvilket – udover en øget udgift til træneraflønning – 

ideelt set også kræver yderligere svømmetræningstid. Team Copenhagens 

sekretariat ønsker at bakke op om begge dele, men kun førstnævnte har 

økonomiske konsekvenser i form af direkte støtte. 

 

Tidligere støtte: 

2020: 100.000 kr. 

2019:   75.000 kr. 

2018:   67.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 175.000 kr. 
Ansøger:   Københavns Badminton Klub    
Idrætsgren:   Badminton 
Ansøgt beløb:   195.000 kr. 
  
 

 

 

Varetagelse af morgentræning og videreudvikling af talentudviklingsmiljø 

Københavns Badminton Klub (KBK) råder over en stor ungdomsafdeling og gode 

faciliteter i egen hal på Østerbro. Efter at have gennemgået klubuddannelse har 

bestyrelsen øget fokus på talentudvikling og opbakning til at prioritere denne – i 

øvrigt i tæt samarbejde med Badminton Danmark. 

Klubben varetager med succes morgentræningen på Team Copenhagen 

Eliteidrætsakademi, hvilket en del af indstillingen er målrettet til at støtte. 

Team Copenhagens sekretariat har også bakket op om ansættelsen af klubbens 

sportschef, der de seneste år har medvirket til at styrke klubbens 

talentudviklingsmiljø markant. Det er der stadig vilje til at bakke op om, men 

sekretariatet vurderer samtidig, at støtten i højere grad skal gå til formel 

kompetenceudvikling af klubbens trænere, så de får et stærkere eget fundament 

– også for at få det fulde udbytte af sportschefens videndeling. 

Derfor er der forskel på det ansøgte beløb og indstillingen. 

 

 

Tidligere støtte: 

2020: 180.000 kr. 

2019: 190.000 kr. 

2018: 170.000 kr. 

 

  



 
 

Indstillingsnr.: 9 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:   Københavns BMX Klub    
Idrætsgren:   BMX - cykling 
Ansøgt beløb:   100.000 kr. 
  
 

 

 

Kraftcenterfunktion, træneruddannelse og støtte til cheftræner 

Københavns BMX Klub råder over egne faciliteter tæt på Amager Fælled og 

varetager samtidig rollen som kraftcenter under DCU, hvor klubbens cheftræner 

også fungerer som landstræner. 

Det skaber et naturligt tæt samarbejde med forbundet, som klubben nyder godt 

af, selvom BMX er den mindste disciplin under DCU. 

Team Copenhagens sekretariat ønsker fortsat at bakke om samarbejdet og 

trænerens rolle i klubben, hvorfor den største del af den indstillede støtte er 

målrettet hjælp til træneraflønning. 

Cheftræneren er samtidig ansvarlig for udviklingen af klubbens øvrige trænere, 

og det er et væsentligt indsatspunkt i det kommende år, hvorfor den resterende 

del af indstillingen er rettet mod træneruddannelse og -udvikling både i form af 

formel uddannelse og kulturudvikling med ekstern hjælp fra en sportspsykologisk 

konsulent. 

 

Tidligere støtte: 

2020: 103.000 kr. 

2019: 115.000 kr. 

2018: 100.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 10 Indstilling: Tilsagn   Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:   Skøjteklub København    
Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 
Ansøgt beløb:   120.000 kr. 
  
 

 

 

Varetagelse af morgentræning + ATK-udvikling 

Skøjteklub København nyder godt af etableringen af Østerbro Skøjtehal, som 

giver klubben langt bedre adgang til træning på is og i det hele taget markant 

bedre faciliteter end hidtil. Det skaber samtidig gode rammer for 

morgentræningen for det voksende antal kunstskøjteløbere på Team 

Copenhagen Eliteidrætsakademi, som klubben varetager. 

Samtidig har klubben indgået en aftale (dog uden økonomi) med DSU om at 

skabe et regionalt træningsmiljø for de mest ihærdige kunstskøjteløbere og 

samtidig bidrage aktivt til den samlede, decentrale talentudvikling indenfor 

sporten i Danmark. 

Klubbens cheftræner er samtidig ansat som ATK-konsulent i forbundet, hvilket 

gør ovennævnte samarbejde naturligt til gavn for begge parter. 

Alt ovennævnte gør, at Team Copenhagens sekretariat fortsat ønsker at bakke op 

om klubbens udvikling med støtte til varetagelsen af morgentræning, 

videreuddannelse af klubbens trænere samt bedre skadesforebyggelse og -

håndtering for klubbens mest talentfulde løbere.  

 

Tidligere støtte: 

2020: 100.000 kr. 

2019:   80.000 kr. 

2018:   60.000 kr. 

  



 
 

Indstillingsnr.: 11 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb:  50.000 kr. 
Ansøger:     Sparta  
Idrætsgren:    Atletik 
Ansøgt beløb:    50.000 kr. 
 
 

 

 

Varetagelse af morgentræning  

Sparta er landets klart største – og samlet set stadig bedste – atletikklub og 

derfor den naturlige samarbejdspartner til at varetage morgentræningen for 

atletikudøverne på Team Copenhagen eliteidrætsakademi. 

Samarbejdet er en stor succes, da Sparta både stiller en bred trænergruppe til 

rådighed, så alle disciplingrupper kan dækkes, og har overskud til at favne 

udøvere fra flere forskellige klubber og kvalificeret understøtte deres udvikling – 

i samarbejde med de respektive klubtrænere. 

Det ønsker Team Copenhagens sekretariat naturligvis at understøtte, og det er 

derudover værd at bemærke, at Team Copenhagen deltager aktivt i en 

klubudviklingsproces, som klubben har iværksæt for at styrke Sparta som 

eliteklub ovenpå en reorganisering efter Coronanedlukningen.  

 

Tidligere uddelt støtte: 

2020: 150.000 kr. 
2019: 100.000 kr. 
2018:   90.000 kr. 

 
  



 
 

Indstillingsnr.: 12 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 100.000 kr. 
Ansøger:     Kraftcenter København  
Idrætsgren:    Roning 
Ansøgt beløb:    100.000 kr. 
 
 

 

 

(Gen)etablering af kraftcenter 

Efter et langt tilløb er de tre københavnske roklubber DSR, KVIK og Københavns 

Roklub blevet enige om et samarbejde, der skal resultere i (gen)etableringen af 

Kraftcenter København. Det har været længe undervejs, men kan nu realiseres 

takket være et uhyre grundigt forarbejde af projektets tovholder, der har haft 

fokus klart rettet mod at etablere et solidt bidrag til talent- og eliteudviklingen i 

dansk roning og formået løbende at involvere alle parter i processen – klubber, 

forbund og Team Copenhagens sekretariat. 

Et fortsat tæt samarbejde og forbundets tydelige og aktive involvering er efter 

sekretariatets overbevisning en forudsætning for projektets succes, hvorfor den 

løbende evaluering i første omgang vil fokusere på dette. 

Støtten vil i første omgang være målrettet ansættelsen af den nøgleperson, der 

skal have det daglige ansvar for realiseringen af projektet gennem tæt 

samarbejde med trænere og styre den løbende rekrutteringsindsats. 

Udover indstillingen i denne støtterunde, ønsker sekretariatet at hjælpe 

etableringen i gang ved også at bruge den støtte, der blev bevilget til klubberne i 

2019, men ikke har kunnet udbetales før nu, hvor samarbejdet kan realiseres. 

 

Tidligere uddelt støtte: 

2020: ingen 
2019: 150.000 kr. (kun bevilget, ikke udbetalt) 
2018: 175.000 kr. 

 


