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Vi går efter guldet
Præsentation af bestyrelsens strategioplæg for dame/pige floorball i 

Rungsted Hørsholm Floorball klub
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Vision

Rungsted Hørsholm floorball klub vil 
for piger/damer være en af de førende 

floorball klubber i Danmark og fast 
være med til at spille om medaljer.
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Strategi for pige/damer
- 2 fokus områder

� Fokus på talentudviklingen
� Etablere pigehold i alle årgange
� Rekruttering af pigespillere
� Kompetente trænere (tiltrækning/uddannelse)
� Deltage aktivt i udviklingen af pigefloorball i DK

� Fokus på bredde floorball for damerne
� Rekruttering af motionsspillere

� Fokus på ”fundamentet” for at tiltrække/fastholde 
spillere med ligapotentiale ved at skabe nogle 
attraktive rammer
� Kompetente trænere
� Godt fysisk træningsmiljø
� Mulighed for hjælp til bolig og arbejde
� Økonomisk kompensation til landsholdspillere

3



Side

Evaluering af sæson 2016/2017
� Talentudviklingen:

� Vi har indfriet vores mål om at tiltrække pigespillere med 
udviklingspotentiale og som er motiverede. 
� Der er nu en fast gruppe af spillere på 10-15 piger i alderen 7-12 

år, hvor flere gerne vil træne mere og efterspørger flere kampe.
� Der er startet 5-6 piger i alderen 4-5 år.
� Pigerne har deltaget til flere turneringer end tidligere og vi havde 

for første gang piger med til landsstævne

� Bredde floorball
� Vi har indfriet vores mål med at etablere et alternativ for 

damerne til førsteholdet
� Der er nu en fast gruppe på 10-15 damer som er blevet rigtig glad 

for sporten og som kommer fast hver mandag
� Spillerne har både niveau og lyst til kamp. 

4



Side

Evaluering af sæson 2016/2017
� Ligaprojektet:

� De sportslige målsætninger blev indfriet med en flot top 3 
placering i øst + kvartfinale.

� Holdet og de enkelte spillere har løftet deres spil
� Holdet og de enkelte spillere har skabt værdi for klubben 

ved positiv omtale, samt løfte opgaver omkring 
pigetræning.

� Udfordringer
� Divergerende ambitionsniveau
� Udskiftning af trænere har delt holdet
� Isoleret set har det væet vanskeligt, at skabe et 

økonomisk fundament for liga floorball på damesiden
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Mål 2017-2019
- Talentudvikling

År 1-2:
� Sportsligt:

� 20 piger i alderen 10-13 år
� 15 piger i alderen 7-9 år.
� 10 piger i alderen 4-6 år.
� Deltagelse i U11 række for piger og kidz liga turneringer 

for pigerne

� Økonomisk & organisatorisk
� Uddannelse af 3-4 trænere
� Deltagelse aktivt i pigeudvalg i floorball Danmark
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Mål 2017-2019
- Breddefloorball

År 1:
� Fastholdelse af min 80 pct. af de nuværende spillere 
� Tiltrække 5-10 nye spillere 
� Gøre spillerne klar til at spille kampe. (motivation/udvikling)

� Dame motion deltager til udvalgte turneringer

År 2:
� Fastholdelse af min 80 pct. af de nuværende spillere 
� Tiltrække 5-10 nye spillere 
� Tilmelde dame motion i 2. division.
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Mål 2017-2019
- Fastholdelse og tiltrækning af spillere med ligapotentiale

År 1:
� Sportsligt:

� Komme tættere på de bedste hold i øst og øge afstanden 
til de dårligste

� Fastholdelse af min 90 pct. af de nuværende spillere 
� Tiltrække 2-3 nye spillere 

� Økonomisk & organisatorisk
� Ansættelse af ny træner og senioransvarlig
� Forbedre indtjeningen
� Etablere samarbejde med andre klubber
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Udskudt



Side

Mål 2017-2019
- Fastholdelse og tiltrækning af spillere med ligapotentiale

År 2:
� Sportsligt:

� Semifinale 
� Fastholdelse af 75 pct. af de nuværende spillere 
� Tiltrække 2-3 nye spillere 

� Økonomisk & organisatorisk
� Udvide sportslige set up omkring holdet.
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Udskudt
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1. Division – tilbage til rødderne

� Holdet skal bestå af spillere med erfaring med floorball
� 10- 12 spillere + målmand
� Holdet suppleres med 2-3 spillere fra motionsholdet.

� 1-2 ugentlige træninger
� Ny træner/holdleder tilknyttes holdet
� Fokus er fællesskabet og det skal være sjovt at spille 

floorball. 

Mål:
� Top 4 i øst.
� 50 pct. fastholdelse af spillere.
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