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VIL DU UDFORDRES…?

Udfordringer i Badmintonligaen
1. holdet tilbage i Badmintonligaen
Efter et brag af en sæson sidste år med meget flot spil og en energisk træningsindsats er vores 1.
hold rykket op i badmintonspillets ”superserie”, som kaldes ”Badmintonligaen”.
Oprykningen betyder store omvæltninger og udfordringer, der skal tackles. Det skyldes først og
fremmest at Badmintonligaen har nogle helt andre ”spilleregler”, end de normale holdkampe. Man
har de seneste år forsøgt at professionalisere badmintonsporten, og det indebærer:
- at udvalgte kampe skal i TV
- at der skal tages entre
- og at hallen skal kunne leve op til TV-selskabernes krav til belysning, publikumstribuner mv.
Alt dette betyder, at vi har brug for flere ressourcer i form af frivillig arbejdskraft, sponsorstøtte og
på sigt andre fysiske rammer for afholdelsen af kampene. I denne sæson ”slipper vi dog lidt
billigere”, og kan spille i vores egen hal – det er en slags ”prøvesæson”.

Vil du udfordres og være med til at skabe ”Ligastemning”
Til gengæld får vi også mulighed for at invitere sponsorer, frivillige og publikummer til nogle meget
spændende og intense opgør, som gerne skulle få endnu flere til at komme og støtte op om vores
bedste klubhold. Hvis du gerne vil være med til at udvikle de kommende års ligaopgør, og sætte
præg på klubbens flagskib, hører vi gerne fra dig – hvad enten du er sponsor, frivillig eller kunne
tænke dig, at organisere en speciel del af dette spændende set-up.
Nedenfor kan du læse om de mange tiltag og aktiviteter, der knytter sig til det at spille i Ligaen, og
du kan se, om der skulle være et job, der ”lige er dig”. Så skal du ikke tøve med at tilmelde dig via
tilmeldingsboksen nederst på siden.

0. Hovedområder
For at indfri vores nye sportslige ambitioner, om at placere os i den bedste halvdel af Ligaen, skal
vi arbejde med en øget indsats på en række områder, hvoraf de vigtigste er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Økonomi
Spillerstab
Trænerstab
Holdledelse
Forretningsledelse
Sponsorpleje
Presse
Rekruttering
Fysiske rammer

1.
Økonomi
Det økonomiske fundament skal være solidt med en budgettering, der sætter ”tæring efter næring”.
Vi ønsker ikke at oparbejde underskud på den korte bane, der skal afdrages over mange år.
Det betyder, at vi skal arbejde målrettet på at få øget vores sponsorindtægter gennem en
udbygning af vores sponsorhvervning og sponsorpleje.
Vi ved at udgifterne vil stige væsentligt til kampafholdelse, spiller- og trænerlønninger, leje af
udstyr mv.
Vi ved også, at det er svært at skaffe tilstrækkelige indtægter i form af éntre- og reklameindtægter,
selvom der er mere eksponering i pressen.
Har du lyst til at arbejde seriøst med disse emner og opstille planer for det videre arbejde, og
deltage i realiseringen, og dermed være med til at gøre en forskel, hører vi meget gerne fra dig.
Vi kan til gengæld love dig sjove oplevelser og udvidelse af dit netværk indenfor lokalerhvervslivet.

2.
Spillerstab
Spillerstabens sammensætning skal til stadighed være dynamisk og kunne indfri de sportslige
krav. Det stiller anderledes krav til planlægning af spillerindkøb og pleje af vores egne talenter. Et
arbejde, der primært ledes af vores cheftræner, elitechef og kasserer.
Har du lyst til at arbejde seriøst med disse emner og assistere vores ledende kræfter på dette
område, eller går du rundt med en ”lille sportschef” i maven, eller har du et netværk indenfor eliten,
hører vi meget gerne fra dig.
Vi kan til gengæld love dig mange teammæssige oplevelser og udvikling af dine lederevner, som
kan gavne dig senere i livet.

3.
Trænerstab
Trænerstaben skal professionaliseres i takt med indfrielsen af de sportslige ambitioner. Der skal
ske udvikling af trænerkompetencer gennem uddannelse og sparring. I dag ledes trænerteamet af
vores cheftræner og elitechef.
Har du lyst til at arbejde seriøst med trænergerningen og assistere vores ledende kræfter på dette
område, eller går du rundt med en ”lille cheftræner” i maven, hører vi meget gerne fra dig.
Vi kan til gengæld love dig mange sportslige oplevelser og udvikling af dine lederevner, som kan
gavne dig senere i livet.

4.
Holdledelse
Holdledelsen skal også professionaliseres i takt med indfrielsen af de sportslige ambitioner, og der
skal ske udvikling af planlægnings- og kampafviklingskompetencer gennem uddannelse og
træning.
Holdledelsen skal desuden have gode forbindelser til Forbundet og deltage i og markere sig ved
forbundsarrangementer og generalforsamlinger mv. Det indgår også at etablere et
samarbejde/networking med vores naboklubber GBK og CBK.
Har du lyst til at arbejde seriøst med holdledelse og assistere vores dygtige holdledere både under
forberedelse, som under kampe, hører vi meget gerne fra dig.
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Vi kan til gengæld love dig mange sportslige oplevelser og ture og udvikling af dine lederevner,
som kan gavne dig senere i livet.

5.
Forretningsledelse
Forretningsledelsen og badmintonudvalget skal styrkes. Der er behov for øgede ressourcer til de
mange opgaver og til koordinering af indsatsen.
For at holde alle ni hovedområder ”i luften”, kræver det en effektiv stab og en stabil organisation
med en rigtig bemanding på ”alle poster”. Det kræver engagerede og dedikerede deltagere, som
gerne vil bidrage med en frivillig indsats og indgå i et team, der kan tage hurtige og rigtige
beslutninger.
Har du lyst til at arbejde seriøst med lederarbejde og organisering, assisteret af vores aktive
Badmintonbestyrelse og vores administrative medarbejdere på kontoret, hører vi meget gerne fra
dig.
Vi kan til gengæld love dig indsigt og medbestemmelse på en række vigtige strategiske og
sportslige områder, og du vil kunne sætte dit fingeraftryk på klubbens udvikling fremover.

6.
Sponsorpleje
Sponsorplejen skal styrkes væsentligt.
Sponsormarkedet tilsiger, at vi ikke kan regne med sponsoraftaler med de store landsdækkende
firmaer, som DONG, TOMS, CARLSBERG eller lign. Eksponeringen er ganske enkelt for lille.
Vi skal satse på det lokale sponsormiljø, hvor det via netværk, omtale og kendskab i Gentofte
Kommunalbestyrelse, Gentofte Erhvervsliv mm. kan give synergi for deltagende firmaer. Det skal
tilstræbes, at aftaler bliver med så lang horisont som mulig og gerne mindst to-årige.
Sponsorpleje kræver megen arbejdskraft og ressourcer hele tiden, dels til opsøgende arbejde, og
des til at vedligeholde kontakterne.
Vi har til gengæld et ”godt produkt”, som er spændende at sælge, og som er meget anderledes en
”vaskepulver” og ”støvsugere”. Det drejer sig om ”oplevelser, sport og mennesker”.
Har du lyst til at arbejde seriøst med sponsorpleje og organisering af denne, assisteret af vores
aktive elitechef og badmintonudvalg, og har du lyst og evner indenfor salg og marketing, hører vi
meget gerne fra dig.
Vi kan til gengæld love dig meget spændende oplevelser og udbygning af dit lokal-netværk og du
vil kunne være med til at skabe dynamik og udvikling fremover i klubben.

7.
Presse
Vi skal løbende levere pressemateriale og omtale i Villabyerne og badmintonmedier mm. Det
kræver megen arbejdskraft og ressourcer hele tiden. Vi skal skabe mere opmærksomhed om
klubben og de sportslige resultater.
Internettet skal udnyttes meget mere, og vi skal have mobiliseret vores egen webmaster på
badmintonhjemmesiden under www.skovser.dk
Har du lyst til at arbejde seriøst med presserelaterede funktioner, og har du flair for at skrive,
fotografere eller arbejde med hjemmesider, støttet af vores klubbladsredaktion på Skovserposten
og hovedwebmastere på SIF´s hjemmeside, hører vi meget gerne fra dig.

3

Vi kan til gengæld love dig store muligheder for at prøve dig selv af som skribent, journalist,
fotograf eller webmaster, og du vil kunne medvirke til at få SIF Badminton endnu mere ”på
landkortet” og i medierne, end det allerede sker i dag.

8.
Rekruttering
Der skal ske en relativt omfattende rekruttering over hele linien. På spiller- og trænersiden satser vi
på, at det dels sker ved ”egen avl” og dels ved spiller- og trænerindkøb tilpasset efter vores
økonomiske formåen.
På ledersiden er vi helt afhængig af frivillig arbejdskraft. Her er det vigtigt, at vi arbejder seriøst og
målrettet, så vi kan tiltrække frivillige, der ser en fordel i at indgå i teamsamarbejde, og som synes,
at det bidrager til ens personlige udvikling.
Kombinationen af sport, organisering og kammeratskab er spændende og kompetenceskabende,
på en måde du ikke finder andre steder. Derfor kan vi love dig en personlig udvikling du vil have
gavn af hele livet, og vi kan love dig masser af udfordringer – her sætter du selv grænsen.

9.
De fysiske rammer
De fysiske rammer skal opshines og opgraderes til Ligabrug. Den nye tennishal, som er i
støbeskeen, skal forberedes til dette. Der skal ses på, hvordan de rette rammer tilvejebringes.
Har du lyst til at arbejde seriøst med praktiske funktioner, og har du flair for at ”få ting op at stå”
med simple midler, hører vi meget gerne fra dig.
Vi kan til gengæld love dig store muligheder for at prøve dig selv af som ”praktisk gris”, og du vil få
mange sjove både arrangementsmæssige- og sportslige oplevelser på tæt hold af spillere, trænere
og publikum. Her kan du selv være med til at gøre en forskel, der kan mærkes – og anerkendelsen
vil ligge i følelsen af at mærke – at ”det hele klapper”.

Vil du udfordres – og vil du være med til at gøre en forskel, så find et område, der passer til
dine evner og lyst, og tilmeld dig på kontoret eller ved at sende en mail til en af
nedenstående kontaktpersoner.

Jeg glæder mig til at høre fra dig ☺
Steffen Moe
Badmintonformand

Kontaktpersoner:
Kontoret: skovser@skovser.dk
Sanne Elvang: elvang@mail.dk
Anne Bjerre Schmidt: bjerreschmidt@get2net.dk
Steffen Moe: smo@gmcb.dk
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