Slagslunde-Ganløse Idrætsforening
SGIF - vores klub – din klub
SGIF fodbold.
Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015.
Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012.

Vision:
SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på
følgende 4 parametre: Struktur og kvalitet, økonomi, synlighed og sportslige
resultater.

Mål:
SGIF foldbold har følgende mål for at kunne realisere visionen:
1. Struktur og kvalitet:
 Faciliteterne skal være i top, og der skal være etableret en
kunstgræsbane inden udgangen af 2014.
 Tilbyde træner- og dommerkurser til alle trænere og ledere, samt stille
krav til trænere om deltagelse.
 Udarbejde og nedskrive procedurer for de væsentligste aktiviteter.
2. Økonomi:
 Der skal styr og overblik over økonomien inden foråret 2013.
 Omfanget af kontingentrestancer skal under 10 % inden udgangen af
2012 og under 5 % fremadrettet.
 Bedre styring af kontingentbetalinger, som skal automatiseres.
3. Synlighed:
 Være frontkæmper for bedre idrætsfaciliteter for alle i Ganløse og
opland.
 Attraktiv hjemmeside med jævnlig opdatering af hjemmeside og
nyhedsbreve og andre sociale medier.
 Indføre SGIF slogan (”SGIF- vores klub – din klub”).
 Øge engagementet blandt frivillige i og omkring klubben.
4. Sportslige resultater:
 Minimum 2 årgange skal spille i den bedste række for årgangen, og 2
hold skal vinde deres række.
 Udvikle spillere som senere kan begå sig på Team Egedals bedste
hold, og senere SC Egedal eller FC Nordsjælland.
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Strategi og handlingsplan:
For at kunne opfylde disse overordnede mål er valgt følgende strategi med
tilhørende handlingsplan:
1. DBU’s anbefalinger omkring børnefodbold.
 SGIF fodbold vil følge DBU’s anbefalinger omkring børnefodbolden. Derfor har vi ingen
niveaudeling for U8 og yngre.
 Fra og med U9 vil børnene have store færdighedsforskelle og vil ofte have en udviklet teknik
og også have en spirende forståelse for spillets taktiske udfordringer. Derfor har disse børn
nu andre udviklingsbehov i forhold til begynderne på dette alderstrin.
 Fra U9 træder 25-50-25 reglen i kraft. 25 % af tiden bør spillerne udfordres af spillere under
deres eget niveau, 50 % af tiden af spillere på deres eget niveau og 25 % af tiden af spillere
over deres eget niveau.
 Denne tommelfingerregel har vist sig, at kunne skabe et stimulerende og udviklende miljø.

Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 4. Sportslige resultater.
Aktivitet : Dialog med trænere.
Ansvarlig : Niels,
Tidsplan: 2013

2. Træning og uddannelse af trænere og ledere.
For at sikre en optimal udvikling af den enkelte spiller, er det vigtigt at fastholde og udvikle
engagerede trænere ved at skabe de optimale rammer for træningen og gennem uddannelse af
trænerne.
Trænerne skal lægge vægt på følgende elementer:
 At alle får en træning der svarer til hendes eller hans niveau, fodboldalder og muligheder.
 At alle årgange i børneafdelingen benytter stationstræning som træningsmetode.
Stationstræning betyder, som navnet indikerer, at træningsarealet opdeles i små stationer.
Hver station har en øvelse, og børnene cirkulerer så mellem stationerne.
 Børnene skal lære at deltage i idrætslivet – og at give dem positive oplevelser og
udfordringer.
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De yngste årgange er indgangen til fodboldklubben.
Temaerne er:
 Leg med og uden med bold,
 tryghed ved at færdes med venner på en boldbane,
 fodboldmæssigt fokuseres på legen med bolden og det skal være sjovt.
Børnene skal lære:
 Motorik,
 hvordan bolden bevæger sig,
 at sparke til bolden,
 ikke at være bange for bolden,
 at lege med bolden.

Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 1. Struktur og kvalitet.
Mål 4. Sportslige resultater.
Aktivitet : Udarbejdelse af retningslinjer for god træning til brug for trænerne. Alle trænere skal
tilbydes DBU trænerkurser, og trænere for U10 og ældre skal som minimum have deltaget i et B1
trænerkursus.
Ansvarlig : Niels + Kim + Morten.
Tidsplan: 2013-2014.

3. Fokus på bredden, tilbud for de bedste.
I SGIF fodbold skelner vi ikke mellem bredde og elite. For at tilgodese og fastholde de bedste
spillere i SGIF, og de spillere som ønsker yderligere træning, skal der etableres yderligere tilbud.
Alle skal løftes i niveau.
Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 1. Struktur og kvalitet
Mål 4. Sportslige resultater
Aktivitet : etablering af yderligere tilbud, som f.eks.:
 2 månedlige træningssamlinger hvor spillere tilbydes ekstra træning med årgangen over.
 1 ugentlig ekstratræning på tværs af årgange med fokus på tekniktræning.
 Målmandstræning.
Ansvarlig : Niels,
Tidsplan: 2014-2015.
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4. Tiltrække nye spillere.
For at tiltrække nye spillere og starte nye årgange ”ansættes” indslusningstræner/børnekonsulent,
som opstarter nye årgange og finder træneremner blandt forældregruppen efter et par måneder.
Der skal endvidere etableres samarbejde med Ganløse Idræts SFO, for derigennem at tiltrække og
fastholde spillere.
Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 1. Struktur og kvalitet.
Mål 2. Økonomi.
Mål 3. Synlighed.
Aktivitet :
 Ansættelse af indslusningstræner (sket i 2012), evaluering af forløb i 2013.
 Udarbejdelse af velkomstfolder.

Ansvarlig : Niels, Kim
Tidsplan: 2012-2013.

5. Team Egedal samarbejde.
For at fastholde interessen for fodbold for de større årgange og for bedre at kunne niveauopdele
spillerne, indledes Team Egedal samarbejde for U14 og opefter. Såfremt der er særlige årsager kan
Team Egedal samarbejdet evt. opstartes 1 år tidligere evt. alene samarbejde med Stenløse BK.
Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 3. Synlighed.
Mål 4. Sportslige resultater.
Aktivitet : Løbende fokus på samarbejdet i Team Egedal. Fokus på at få spillere tilbage til SGIF når
disse bliver seniorer og ikke når SC Egedals førstehold.
Ansvarlig : Flemming Hermann,
Tidsplan: 2012-2014.
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6. Afholdelse af SGIF stævner.
SGIF ønsker at afholde stævner for klubbens spillere med følgende formål:






Spillerne oplever at deltage i egne stævner.
Stævnerne er gratis for alle SGIF hold.
Overskuddet fra stævnerne går ubeskåret til ungdomsarbejdet i SGIF.
Indendørsstævner afholdes primært for de mindre årgange, dvs. U12 og nedefter.
Sommerstævne afholdes for alle ungdomsårgange.

Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 2. Økonomi.
Mål 3. Synlighed.
Aktivitet : Afholdelse af 2-3 indendørsstævner med fokus på de mindste årgange, samt afholdelse af
sommerstævne for alle.
Fokus på følgende:
 Udarbejdelse af paradigmer for at lettere kunne fordele arbejdsbyrden på flere.
 Bedre annoncering (hjemmeside mm) for at tiltrække flere deltagere.
 Større fokus på sponsorer for optimering af overskud.
Ansvarlig : Lars
Tidsplan: 2012-2014.

7. Styr på økonomien og orden i regnskabet.
SGIF er meget afhængig af betaling af klubkontingenter og kommunalt tilskud som begge er
afhængige af tilstrækkelige mange betalende medlemmer. Øvrige indtægtskilder er afholdelse af
stævner, kalendersalg samt sponsortilskud.

Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 2. Økonomi.
Aktivitet :






Rydde op i restancelisten (2012-2013).
Procedurer for ind og udmeldelser (2012).
Sørge for medlemsindbetalinger automatiseres.
Udarbejdelse af loyalitetsprogram overfor sponsorer (Ole-2014).
Bibeholde andre indtægtskilder, såsom kalendersalg m.m. (Lars).

Ansvarlig : Flemming Linnemann + Ole.
Tidsplan: 2012-2013.
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8. Kunstgræsbane i gryden.
Fod at kunne tilbyde de optimale rammer for fodbold i SGIF er det selvfølgelig altafgørende med
gode baner, mål og ordentlige fodbolde.
SGIF vil derfor arbejde på følgende:
 Være bannerfører for etablering af kunstgræsbane med tilhørende træningsfaciliteter og nyt
fælles klubhus for hele idrætten i Ganløse og opland.
 Sikre bred opbakning til projektet fra alle i Ganløse og opland.

Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 1. Struktur og kvalitet.
Mål 2. Økonomi.
Mål 3. Synlighed.
Mål 4. Sportslige resultater.
Aktivitet :
Der er allerede nedsat et kunstgræsbaneudvalg (selvstændig støtteforening), og da det er lykkedes
initiativtagerne at indgå aftale med stærk sponsor som vil donere 30 millioner kr. til
kunstgræsbaneprojekt med tilhørende træningsfaciliteter samt til etablering af fælles klubhus for
hele idrætten i Ganløse og opland bliver bestyrelsens opgave som følger:





Sikre løbende opdatering af støtteforenings arbejde og fremdrift.
Sikre at klubbens økonomi ikke påvirkes negativt (gerne positivt) af projektet.
Sikre at fodboldklubbens interesser bliver tilgodeset mest muligt i projektet.
Udarbejde handlingsplan for fodboldafviklingen i byggeperioden.

Ansvarlig : Hele bestyrelsen.
Tidsplan: 2012-2014.

9. Fokus på senior og ”gammelmands” afdelingen.
Da omfanget af aktive fodboldspillere blandt voksne er vigende skal der findes nye medlemmer.
Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 2. Økonomi.
Mål 3. Synlighed.
Mål 4. Sportslige resultater.
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Aktivitet :






Tiltrække flere nye spillere blandt forældregruppen.
Opfordre spillere til aktivt at hverve nye spillere.
Opslag eller artikler i lokalaviser.
Evt. tilbyde ”fodboldfitness” som alternativt til andre sportsgrene. (Fodboldmotion for alle).
Fokus på at få ungseniorspillere tilbage fra Team Egedal samarbejdet.

Ansvarlig : Ole + Lars + Morten + Flemming Hermann.
Tidsplan: 2012-2014.

10.

Fairplay, holdånd og klubliv på tværs af årgange.

SGIF har følgende værdisæt:
 Fairplay skal starte ved den enkelte spiller og bakkes op af hele holdet og trænere, holdleder
og tilskuere.
 Fodbold er en holdsport og holdet sættes over hver enkelt spiller, dog skal der naturligvis
være plads til individualister.
 Klubliv skabes ved at samle spillere og trænere på tværs af årgange til træningssamlinger og
arrangementer.
Dette vil påvirke følgende mål positivt:
Mål 3. Synlighed.

Aktivitet :
 Afholde diverse arrangementer på tværs af årgange.
 Løbende opdatering af hjemmeside og nyhedsbreve og andre sociale medier.
 Introduktion af nyt slogan ”SGIF - vores klub – din klub”.

Ansvarlig : Kim + Niels.
Tidsplan: 2012-2014.
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