Rekruttering af piger – hvordan vi er lykkedes med det

Dorte Selsmark og Lise Hald Schultz

BAGGRUNDSFAKTA
• 2018 sammenlægning af to klubber i Skanderborg
• 159 ungdomsspillere(og flere kommer til løbende), +40 seniorer og +70 motionister

• 34% piger
• Trænerstab: 5 trænere og 4 hjælpetrænere – alle uddannet og under uddannelse.
• Vi benytter tre forskellige haller

• 10%-15% ungdomsspiller-churn (som spiller 1 år og stopper igen)
• Ca. halvdelen af vores ungdomsspillere deltager eller har deltaget i holdturnering og
stævner
• Mere end halvdelen af vores ungdomsspillere har deltaget i klubbens aktiviteter i løbet
af sæsonen
• Bestyrelse bestående af 10 dygtige og dedikerede mennesker, som alle har et travlt
arbejds- og familieliv ved siden af bestyrelsesarbejdet

Vi har det sjovt og godt med hinanden…
det er i virkeligheden essensen;-)

Ingen kommer sovende til vækst…
Vi har set, at fællesskab og plads til alle er en god måde at tiltrække og
fastholde børn.
Derfor bruger vi mange ressourcer på aktiviteter, der skaber de sociale

rammer og tilhørsforhold.
Vi har skabt traditioner i klubben hen ad vejen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natminton
Nytårsfjer
Begynderstævne
Familiebadminton en gang om måneden
Afslutningsstævne/Klubmesterskab – nu med banko
Sommerbadmintontræning
Træningslejr
Sommer Badmintonskole
Badminton i idræt
OG PIGEBADMINTON

Ingen kommer sovende til vækst…
Alle de aktiviteter kan kun lade sig gøre fordi vi arbejder
benhårdt på at skabe gode rammer, så børn, trænere og
forældre kan have det sjovt med badminton.

• Vi er tæt på klubbens trænere i form af trænermøder, opfølgning og koordination
• Vi investerer i vores trænere med uddannelse og udstyr

• Vi evaluerer vores aktiviteter og søger at forbedre/optimere med udgangspunkt i børnenes oplevelse og udbytte
• Vi investerer i aktiviteter. Eksempelvis med lave priser for deltagelse i træningslejr, så alle kan være med. Klubben
betaler udvalgte stævner, så vi også sikrer stor deltagelse
• Vi inddrager forældrene så meget som muligt
• Vi har oparbejdet en god økonomi grundet et godt arbejde med at finde sponsorer
• Vi forsøger løbende at optimere og effektivisere arbejdsgange og opgaver vha. IT
• Bestyrelsesmedlemmerne har hver deres ansvarsområder – og så har vi det sjovt sammen

Strategiske fokusområder
• Fastholde de gode koncepter og traditioner og videreudvikle hvor det giver mening

• Mere fokus på den sportslige del af klubben – søger cheftræner
• Endnu dygtigere trænere gennem uddannelse og coaching
• Mere samarbejde med naboklubber om badmintonmiljø for de 15-18 årige, som ikke vil til Aarhus

• Aktivering af forældrene
• OG PIGEBADMINTON – det holder!

Piger og badminton
Skanderborg
Badminton har i
flere omgange
forsøgt at få flere
piger til at spille
badminton – også
uden held.

Hvorfor er det endelig lykkedes
• Et rent pigehold U9-13, som trænes af piger

• Ingen drenge med til træningen – skaber et
mindre konkurrencepræget miljø

• I denne sæson er
kurven knækket

• Fokus på leg, hygge og sjov - men selvfølgelig
også badminton

• 34% af vores
ungdomsspillere er
piger (+50) primært i
11-14 års alderen

• Spillerne opfordres til at tage
klassekammerater/veninder med til
prøvetræninger

• Mange af dem går på
vores rene pigehold

• Badminton i idræt - DGI

Piger og badminton
Tendenser

Opmærksomheder
• De piger som ikke var begyndere gik over på de
blandede hold
• Mere fokus på teknik og dygtiggørelse til næste
sæson – det skal ikke kun være leg og hygge, for
så kan vi ikke fastholde dem
• Aldersforskellen på U9-13 kan give lidt knaster
• Pigerne skal sluses ind i flere fælles aktiviteter for
at skabe større tilknytning til klubben og de andre
spillere

• Pigerne, deres forældre og
deres skolekammerater
snakker om badminton

• Vi har stadig efterspørgsel
på pladser, men
pigeholdet er lukket (24
pladser)

Planer
• Det skal stadig være sjovt og
ukompetitivt at komme til
badminton

• Oprettelse af pigehold i MB hallen,
for piger der går på MB skolen/bor i
midtbyen

TAK FOR TIDEN!

Spørgsmål?

Antallet af medlemmer er støt stigende…

Med igangsættelsen af en række årligt tilbagevendende aktiviteter har vi
oplevet en støt stigende efterspørgsel på badminton i Skanderborg.
Motionisternes tilbagegang skyldes mindre attraktive spilletidspunkter grundet
fremgang i antallet af ungdomsspillere.

200

Ungdom

Senior

50

150
100

18

50
0

40

+51%

46
2015/16

159
110

85
2016/17

2017/18

2018/19

29

2015/16

2016/17

2017/18

300

2018/19

+29%

250

80

200

60

0

0

26

20

Medlemmer total
+4%

100

20

43

20
10

Motionist

40

+29%

30

87

61

79

150
69

100
50

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

0

127
2015/16

198

218

2016/17

2017/18

271

2018/19

Økonomien er et vigtigt hensyn for klubben…
Vi kickstartede i 2016 klubben. Vi investerede i trænere og aktiviteter. Siden
har vi øget aktiviteterne med hensyntagen til den økonomiske udvikling.
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