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Vision 2021
Præsentation af bestyrelsens vision for liga floorball i Rungsted Hørsholm 

Floorball klub på herreområdet



Side

Vision

Rungsted-Hørsholm Floorball Klub 
skal  senest i sæsonen 20/21 være 

repræsenteret i landets bedste 
række med et fundament af egne 

talenter.  
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Fokus
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Kulturforandring

Talentarbejde

Organisations-
udvikling
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Talentarbejde

� Fastholdelse og tiltrækning af kompetente trænere til 
alle ungdomsårgange.

� Implementering af en råd trød i ungdomsarbejdet
� Målrettet træning og evaluering

� Teknisk, fysisk, taktisk

� Talentudviklingsprogram med fokus på individets 
kompetencer
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Kulturforandring

� Gode resultater opnås igennem seriøs og målrettet 
træning

� Udviklingsorienteret fokus på alle områder
� ”Vi vil være de bedste”-mindset
� Være tro mod visionen og have tålmodighed med 

udviklingen
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Organisationsudvikling

� Tiltrækning og fastholdese af ressourcer med de rette 
kompetencer.

� Adskille ungdom & bredde fra LIGA med egen 
organisation, områderegnskab etc.

� Opbygning af partnernetværk. (hvad kan vi som 
klub/hold ”sælge” til en virksomhed mod en investering 
– firmacup, teambuilding, spillere stiller op til 
reklamefremstød for virksomheden)

� Opbygning af korps med frivillige til afvikling af 
hjemmekampe etc. 
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Mål 2017-2019

� Sportsligt:
� Etablering af U15 + U17 hold. 
� Gruppe på 15-20 drenge i alderen 14-17 år.
� Integration af 1-4 spillere op på klubbens bedste 

seniorhold hver sæson
� Herre1 slutter i top 3 i 1.div senest i 18/19
� Klubben har 2 spiller inde omkring U19 landsholdet

� Økonomisk & organisatorisk
� Uddannelse af trænere 
� Uddelegering af ansvar fra bestyrelsen
� Opdeling af hold efter ambitionsniveau
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Mål 2019-2021
� Sportsligt:

� Styrke fundamentet for U15/U17 holdene.
� Deltagelse i U17 Final Four.
� Mindst 50 pct. af U17 spillerne er en fast del af Herre1 

truppen.
� Herre1 vinder 1 division.
� Klubben har 5 spillere inde omkring U19 landsholdet

� Økonomisk & Organisatorisk:
� Alle trænere (U15/U17/Herre1) har mindst gennemgået 16 

timers træneruddannelse.
� Sportsligansvarlig tilknyttet
� Udvidet set-up omkring herre 1

� Træner, assistent, fysisk træner og holdleder
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Sammenhæng til den overordnede vision og 
strategi

� Vision
� En vision om liga understøtter den overordnede vision 

om at være den førende klub i Danmark

� Strategi
� Talentarbejde – et fokus på talentarbejde og rekruttering 

af ungdomsspillere indgår i den overordnede strategi
� Organisation – uddelegering af ansvar indgår i den 

overordnede strategi.

Vision og strategi for klubben revideres efter 
generalforsamlingen
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