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Agenda
▪ [19.30-19.35] Velkomst samt vision og organisation – Henrik Sloth, Formand

▪ [19.35-19.50] De sportslige visioner og tiltag – Troels Munck, Sportsudvalg 

▪ [19.50-20.00 Faciliteter, det sociale (klub- og holdånd) og materialer. Hvad er 
planen. – Thomas Pedersen, Klub- og holdåndsudvalg 

▪ [20.00-20.10] Budget og økonomi inkl. fordeling mellem børn, ungdom og senior 
– Michael G. Christensen, Kasserer 

▪ [20.10-20.20] Sponsor. Status, hvad kan det ændre, hvordan fungerer det inkl. 
mulige sponsorpakker og hvilke tiltag vil blive taget – Lasse Dehn-Baltzer, 
Sponsorudvalg

▪ Debat og spørgsmål til bestyrelsen



Vision og Organisation 
v.

Formand Henrik Sloth



Vision
Alle i klubben er en del af et klubfællesskab, hvor glæden ved fodboldspillet, sociale 
relationer og god træning til alle er i fokus.

Visionen bygger på værdier om:

▪ Økonomisk fairness og sund økonomi
▪ God træning og ambitiøst træningsmiljø
▪ Klubånd, nogle afdelingsudgifter bæres af klubben (f.eks. træneruddannelse, 

dommere)
▪ Topkvalitet af faciliteter (klubhus, baner, etc.)
▪ Klar organisering og transparens



Bestyrelsen

Formand

Henrik Sloth 

Pernille Ramm
Rene Zeest

Nygaard
Thomas 

Pedersen
Hjalte Zethner

Lasse Dehn-
Baltzer

Troels Munck Søren Stendahl

Kasserer

Michael G. 
Christensen

Sekretær

Anne Grønkær 
Didriksen

Børn

U5 – U12

Unge

U13 – U19
Senior



Udvalg
Sports-udvalg

Hjalte,  Troels, Thomas

• “Den gule tråd”

• Ansættelse af trænere

• Uddannelse af trænere

• Fodboldskole

• FCK Samarbejde

• Top-center

• Specifik træning 

• Indkøb af materialer

• Mål mm.

• Træningsture

• Stævner uden for DBU 
(tilskud)

Klubånd- og Klubhusudvalg 

Pernille, Thomas, Michael

• Klubhus

• Klublokale

• Sociale aktiviteter på 
tværs af klubben

Sponsor-udvalg

Anne, Lasse, Søren

• Sponsoraftaler

• Kick-back aftalen

• Samarbejde med 
Intersport

Økonomi og 
Administrations-udvalg

Henrik, Michael, Rene

• DBU

• SBU

• Kommunen

• Kommunikation

• Samarbejdsaftaler





De sportslige visioner og tiltag
v.

Troels Munck, Sportsudvalg



Uanset ambitionsniveau bliver du 
fodboldmæssigt udfordret og 

ønsker at forblive spiller i Skjold 
Birkerød Fodboldklub



Hvilke sportslige tiltag skal sikre det?

▪ Sportschef team

▪ Endnu dygtigere træner

▪ Fuldendt produkt



Sportschef team

▪ Ansvarlig for alt det sportslige inkl. års- og livshjul

▪ Specifik træning, camps og fodboldskolen

▪ Sikre alle spillere har top-trænere

▪ Sikre klare linje og et uddannelsesmiljø for træningen

▪ Årlige turneringer med ekstern deltagelse

▪ Samarbejdet med FCK, DBU og andre sportslige partner



Endnu dygtigere træner

▪ Træneruddannelser

▪ Klare planer, mål, guidning og sparring

▪ B1 samt fodbolderfarende årgangstrænere fra U10 samt intro-træner til U5

▪ Assistent træner med min. B1 fra U13

▪ Træner fra toppen til U17 og U19

▪ Uddannelsesforløb og krav til ungtrænere



Fuldendt produkt

▪ Min. 2 træningspas samt kamp om ugen

▪ Ugentlig specifiktræning fra U10 + FCK-skills

▪ 3 årlige weekend camps fra U7

▪ Målmandstræner

▪ Fysioterapi til alle



Senior fodbold

▪ Vigtigt for klubben

▪ Højeste amatørrække

▪ Egen avl – i dag 85% og gennemsnitsalder på 20

▪ Ekstra krav og vilkår



Sportslige mål

▪ Årlig medlemsvækst på mindst 10% frem til 2024

▪ Mindst 1 pigehold på samtlige børne-og ungdomsårgange

▪ Mindst 3 drengehold på samtlige børne-og ungdomsårgange

▪ Bedste ungdomshold spiller i bedste DBU ungdomsrække øst for Storebælt

▪ Bedste seniorhold spiller i den højeste amatørrække i Danmark



Faciliteter, det sociale 
(klub- og holdånd). 

V.
Thomas Pedersen, 

Klub- og holdåndsudvalg



Klubånd
Fælles gode erfaringer og stærkt engagement i og kærlighed til fodbold – og de 
værdier, der er knyttet til idræt og fodbold. 

Fælles gode oplevelser og erfaringer med andre i klubben.

Et engagement og glæde ved at være i klubben, der giver overskud til at engagere sig 
ud over ens eget hold. 

En ansvarlighed overfor ens hold og hele klubben og en interesse i, at det går hele 
Skjold Birkerød godt uanset, hvor i klubben man er.



Forudsætninger for klubånd 
▪ Deling af de gode historier - fortælle de gode historier om, hvad der sker i klubben. 

▪ Frivilligt engagement - Mobilisere mere frivilligt engagement fra klubbens medlemmer og spillere. 

▪ Fælles oplevelser og begivenheder – der giver fællesskab, herunder store kampe, fester, stævner, 
camps og ture på tværs af årgange. 

▪ Samlingssteder hvor det er rart at være. Vi skal have flere fælles samlingssteder. 

▪ Kvalitetsfaciliteter. Birkerøds borgere forventer kvalitetsfaciliteter. 



Fælles samlingssted er 
forudsætning for stærk klubånd
Afgørende, at der etableres bedre sociale samlingssteder, klublokaler og et klubhus:

▪ Opgradering af det eksisterende klublokale.  (min 50.000 kr.).

▪ Udbygning fra det eksisterende klublokale – evt. i kombination med første salen (over 1 mill
kr). 

▪ Finde nye lokaler i hallen og foretage ombygninger (over 1 mill. kr.)

▪ Bygge et nyt klubhus. (over 2-4mill. kr.)



Budget og økonomi inkl. 
fordeling mellem børn, ungdom 

og senior 
v.

Michael G. Christensen, Kasserer



Klubbens økonomi 
▪ Resultat drift 2018 skulle gerne blive på mindst + 100.000 kr.

▪ Per medlem ca. 100 kr. i bidrag til klub konsolidering

▪ Ultimo 2018 = positiv egenkapital (eller i nul)

▪ Langsigtet plan om ca. + 300.000 i egenkapital (rammes ca. i 2020)



Økonomi i 2018
▪ Budget og kontoplan er opdelt i børne, ungdom, senior ifølge ny organisationsplan

▪ Senior kan underopdeles i 1. hold og øvrige hold (senior 2x)

▪ Dette giver transparents i klubbens indtægter og udgifter

▪ Automatisk kontingentindbetaling fra 1. juli 2018 = lettere kontingent indkrævning

▪ Mange medlemmer har dog ikke aktiveret automatisk betaling

▪ Klubben giver frist indtil 15 september 2018, herefter er spiller spærret fra holdkort 
og kan ikke spille kamp, hvis der er kontingent restance





Indtægter 2018

Indtægter 2018 Børn Ungdom
Senior 
Mænd

Senior 
kvinder

Klub I alt
% af 

klubbens 
indtægter

Kontingent 2018 722.552 799.770 191.515 54.788 1.768.624 72%

Andel fælles indtægt 294.082 246.191 84.558 15.714 640.545 26%

Afdelingsindtægt 0 0 52.500 1.404 53.904 2%

Indtægter i alt 1.016.633 1.045.960 328.573 71.906 2.463.073



Udgifter budget 2018

Udgifter 2018 Børn Ungdom
Senior 
Mænd

Senior 
kvinder

Klub I alt
% af 

klubbens 
indtægter

Træner udgifter 240.000 307.180 227.185 56.581 830.946 35%
Afdelingsudgifter 184.392 176.994 339.522 55.874 756.782 32%
Løn administration 179.651 150.395 51.655 9.600 391.300 17%

Omkostninger klub diverse 127.250 106.527 36.588 6.800 277.165 12%
Omkostning udvalg 6.887 5.765 1.980 368 15.000 1%
Omkostning ufordelte mat. 40.824 34.176 0 0 75.000 3%
Udgifter i alt 779.003 781.037 656.930 129.222 2.346.193



Sponsorater
v.

Lasse Dehn-Baltzer, 
Sponsorudvalg



Sponsorater

▪ Sponsor - Klubben

▪ Tøj sponsor til en årgang

▪ Bliv Club medlem i Intersport og støt klubben

▪ Projekt sponsorat



Sponsor - Klubben

Kontante sponsorater går til klubben og fremlagte vision/plan

▪ Reklameskilt

▪ Logo på hjemmesiden

▪ Info på klubbens Facebook

▪ Reklame/voucher ved stævner eller klubaktiviteter 

▪ Projektsponsorat, så som kontante donationer til specifikke formål som kommer 
alle klubbens medlemmer til gode, eksempelvis donationer til etablering af 
klublokale, materialer eller fælles events.

Etablering af sponsorpakker



Tøj sponsor - Årgang

Kamptøj /Træningstøj

▪ Købes i Intersport Birkerød

▪ Pris afhænger af pakke (der er forskellige tøjpakker (træning/Kamp)), tryk (antal 
sponsorer, spillernr. og eller navn)

Tilbud kan indhentes i Intersport via Gert.



▪ Alle medlemmer i Skjold Birkerød Fodbold får -15% rabat i Intersport (oplys dit 
medlemsskab ved betaling).

▪ Du kan desuden oprette medlemskab af Club Intersport via Intersports 
hjemmeside

▪ Vælg ”IF Skjold Birkerød Fodbold”, som din forening/klub

▪ Du opnår selv rabat, men Intersport støtter klubben med 3 % af dit køb 

Club medlem i Intersport

Aftale skal uddybes af 
Intersport



Sponsor udvalg

Kontakt os hvis du er intersseret I at blive sponsor ☺

Lasse Dehn Baltzer

Anne Grønkær Didriksen

Søren Stendahl

sekretaer@skjold-fodbold.dk

mailto:sekretaer@skjold-fodbold.dk


Indsatsområder

▪ Økonomi

▪ Bemanding

▪ Transformation



Nogen Spørgsmål ?


