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Vi vil være Jyllands bedste serieklub!
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Dirigent og referant
•

Dirigent = Peter Kjeldsen

•

Referant = Line Dollerup

Formandens beretning 2013

• Strategi 2015
• Spillerundersøgelse

DGL 2000 – Jyllands bedste serie klub
Organisatorisk

Jyllandsserie
Serie 2
Serie 4
Serie 5
Oldboys
Dame 11‐mands
Stærkt ry/brand
Århus største
indendørsturnering
Midtjyllands bedste
opstartsturnering
2 baner i Tilst
100% Kunst i opstart og efterår
80% fremmøde til træning
3 spillermøder pr. sæson
Individuelle spillersamtaler

”Professionel” bestyrelse
100 medlemmer
DGLs Venner (3 årlige
arrangementer 50 deltagere)
Etableret Advisory board
Højgrad af
medlemsengagement
Velfungerende hjemmeside

Serie 1
Serie 4
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr.
sæson

Professionalisering af
bestyrelsesarbejdet
55 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig
arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny
hjemmeside

Respekt

Økonomisk

Socialt

Klubånd

Et fornuftig overskud
Mindre egenbetaling

Fast omklædningskultur
Super Saturday 6 gange årligt
Aktionærarrangementer
Etableret madordning (2 gange
om måneden)
4 fester årligt
2 årlige socialt arrangementer
2 fælles busturer til udekamp

2013

2014

2015

Sportsligt

2012

Økonomi løber rundt
(Nyt spillersæt)

Vilje til sejr

Åbenhed

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang
om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement
(værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Hygge

DGL 2000 – Jyllands bedste serie klub
Sportsligt

Økonomisk

Socialt

Økonomi løber rundt
(Nyt spillersæt)

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang
om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement
(værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Organisatorisk

Fra start 2013 til udgangen af 2013 :::::::::::::::::

Respekt

Professionalisering af
bestyrelsesarbejdet
55 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig
arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny
hjemmeside

Klubånd

2013

Serie 1
Serie 4
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr.
sæson

= Jyllandsserie 1
= Serie 2
= Serie 5
= Dame 11 mands
= 7 mands hold
= JA (de største i Øst/hele Jylland)
= 2 baner
= 95 % kunst i opstart og efterår
= 60‐65% (skal forbedres!)
= JA

2012

Jyllandsserie
Serie 3
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr. år

Vilje til sejr

Åbenhed

Hygge

DGL 2000 – Jyllands bedste serie klub
Sportsligt

Organisatorisk

Økonomisk

Socialt

Fra start 2013 til udgangen af 2013 :::::::::::::::::

Respekt

Professionalisering af
bestyrelsesarbejdet
55 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig
arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny
hjemmeside

Klubånd

Økonomi løber rundt
(Nyt spillersæt)

2012

Serie 1
Serie 4
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr.
sæson

= JA
= ca. 105, JA
= NEJ (næste arr. Planlægges til efterår 2014)
= NEJ (forventes opstartet efterår 2014)
= høj grad af medlemsengagement
= Ny blev implementeret – ny forbedret på vej

2013

Professionalisering af bestyrelsesarbejdet
70 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny hjemmeside

Vilje til sejr

Åbenhed

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang
om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement
(værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Hygge

DGL 2000 – Jyllands bedste serie klub
Sportsligt

Organisatorisk

Økonomisk

Socialt

Økonomi løber rundt
(Nyt spillersæt)

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang
om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement
(værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Fra start 2013 til udgangen af 2013 :::::::::::::::::

Respekt

Professionalisering af
bestyrelsesarbejdet
55 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig
arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny
hjemmeside

Klubånd

2012

Serie 1
Serie 4
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr.
sæson

2013

Økonomi skal løbe rundt = stærk økonomi i dag!!
Års resultat:
2010 = ‐14.396 kr.
2011 = 4.721 kr.
2012 = 20.115 kr.
2013 = 37.790 kr.

Vilje til sejr

Åbenhed

Hygge

DGL 2000 – Jyllands bedste serie klub
Sportsligt

Organisatorisk

Socialt

Økonomisk

Fra start 2013 til udgangen af 2013 :::::::::::::::::

Respekt

Professionalisering af
bestyrelsesarbejdet
55 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig
arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny
hjemmeside

Klubånd

Økonomi løber rundt
(Nyt spillersæt)

2012

Serie 1
Serie 4
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr.
sæson

= JA
= JA
= ca. 1‐2 gange / halv sæson
= JA
= NEJ (afholdes efterår 2014)
= JA, 1 stk.

2013

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement (værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Vilje til sejr

Åbenhed

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang
om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement
(værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Hygge

Spillerundersøgelse

Spillerundersøgelse
• Samlet antal spillere ult. 2013

= 106

• Antal deltagere i undersøgelsen

= 56

• Damer

=7

• 7-mands

=4

• Serie 5

= 16

• Serie 2

= 14

• JS 1

= 15

Spillerundersøgelse
SPORT::::
Indstilling:
- Vi er engagerede til træning

2013
4,00

2011
3,26

Diff.
0,74

- Vi er engagerede til kamp_

4,29

3,71

0,59

- Vi har vilje til sejr gennem en seriøs indsats_

4,14

3,56

0,58

Udførsel:
- Træningsfremmødet_

3,26

3,35

-0,09

- Dit eget træningsfremmøde_

3,57

3,85

-0,28

- Den evaluering du får af indsats til træning+kamp

2,79

2,88

-0,09

- Vi er gode til at tage imod nye spillere

4,26

Spillerundersøgelse

MATERIALER::::

2013

2011

Diff.

- Baneforhold til træning_

3,98

2,59

1,39

- Baneforhold til kamp_

3,79

2,71

1,09

- Omklædningsfaciliteter til træning_

3,28

2,21

1,07

- Udstyr - bolde, veste, lægetaske m.v._

3,31

2,62

0,69

- Spillertøj

3,72

3,15

0,58

Spillerundersøgelse
KOMMUNIKATION::::

2013

2011

Diff.

- Hjemmesiden_

3,52

3,68

-0,16

- Facebook-gruppen_

4,12

- Facebook 'Syntes godt om'-siden

3,26

- Nyhedsbrevet 'DGL News

3,76

- Antallet af sociale arrangementer

4,17

3,47

0,70

- Indholdet af de sociale aktiviteter

4,21

3,62

0,59

Spillerundersøgelse
ANDET::::
2013

2011

Diff.

- Hvor tilfreds er du med at spille i DGL 2000

4,17

3,62

0,55

- Vil du anbefale andre at spille i DGL 2000 _

4,47

3,91

0,55

- Information fra bestyrelsen_

3,67

3,12

0,55

- Ledelsen af klubben (bestyrelsen)_

4,02

3,00

1,02

- De generelle strategier/ mål sat for klubben

3,98

- Bestyrelsens synlighed_

3,78

BESTYRELSEN:::

- Bestyrelsens evne til at inddrage spillere i klubbens arbejde

3,97

Vedtægtsændring

Vedtægts ændringer
• Vedtægtsændringer:
”Nr. 15 – tegningsret”
Først ved dispositioner over 5000 kr. skal formanden skrive
under (i dag er dette 1000 kr./hver gang)
 Den blev vedhæftet.

Regnskab og budget

Regnskab 2013 - Resultatopgørelse

Regnskab 2013 - Balance
Regnskab blev godkendt.

Regnskab - historisk

Medlemskab og kontingent
Bestyrelsen indstiller til medlemmerne at medlemskontingent for aktive
medlemmer 2014 fastholdes som i 2013, dvs.:
Herrer:

kr. 700,- per halvår eller
kr. 1050,- for hele sæsonen (ved salg af 3 DGL aktier)
(stadig blandt de laveste i Århus!)

Damer:

kr. 350,- per halvår
kr. 600,- for hele sæsonen (ved salg af 3 DGL aktier)

Passive:

kr. 100,- per halvår

Betaling: senest 1 april (ingen kampe før kontingent er betalt).

 Der var ingen indsigelser, og det blev vedtaget.

Regnskab 2014 - Budget
Budget blev godkendt.
Egenkapital opbygges stille og rolig,
for at imødekomme eventuelle
uforudsete omkostninger, samt til
fremtidige investeringer (eks. Bane 1,
klubhus mv.)

Valg af bestyrelse

Hovedbestyrelse 2014

Advisory
Board

Formand

Rådgiver

Turneringsansvarlig

Materialechef

Materialer, generelt
Materialer, 1. hold
Materialer, 2. hold
Materialer, 3. hold
Materialer, Damer

Sportschef

Sponsorchef

Økonomiog adm.chef

Sportslig udvikling

Sponsor aftaler

Budgetansvarlig

Kampfordeling

DGL aktie/
klubhæfte

Kontakt, 1. hold

Rekruttering af
Spiller og træner
Træningslejr

Kontakt, 2. hold
Arrangementer
- DGL dag
Generelle indtægtsskabende aktivitet.

Kontakt, 3. hold
Kontakt, Damer

7-mands

7-mands

Indkøb

Bødekasse (anfø.)

Kommunikationschef

PR ansvarlig
Webmaster
Intern kommuni.
Festudvalg/hold
Arrangementer
-DGL dag
ociale medier

Container

Repræsentantskab:
- Indkøbsansvarlig

- Kampfordeler

- Aktie ansvarlig

-Ansvarlige til hvert
hold (5 stk.)

- Rekrutteringsansvarlig

- 2 x Sponsor hjælper

-- Containeransvarlig

- Træ.lejransvarlig

- Festansvarlig/hold
- Hjemmeside
- PR ansvarlig
- DGL news

Valg til hovedbestyrelsen
Formand:

Peter Kjeldsen genopstiller

Sportschef:

Svend Hansen genopstiller

Økonomi/adm.chef:

Mathias Hvidberg genopstiller

Sponsorchef:

Mads Wagner genopstiller

Kommunikationschef:

Anders Larsen genopstiller

Materialechef:

Carl Martin Munkholm (Calle) genopstiller

 Alle personer blev genvalgt

Valg til hovedbestyrelsen
Rådgiver

Lasse Mønster fortsætter.

Kritisk revisorer:

Søren Krogstrup genopstiller
Stefan Udbye genopstiller

Turneringsansvarlig:

Henrik ”Henno” M. + ”ny person skal findes”

Repræsentantskab

Økonomi/adm.
2014

Nyt i 2014
• Alle medlemmer skal have en opdateret profil på
hjemmesiden
• Spillere
• Trænere
• Passive
• Kluboffice (DBU/JBU)
• Automatisk oprettelse når man har en profil
• Udtagelse til kamp
• Elektroniske holdkort

Materialer
2014

Agenda

•
•
•
•

Spillerundersøgelse
Organisatorisk struktur
Container struktur
Materialeansvarlige
– Materialer generelt

• Spillertøj
• Træningstøj og støvler

Spillerundersøgelse
• Udstyr
– 41,8%: karakter ≤ 3

• Spillertøj
– 25,6%: karakter ≤ 3

• Lægetasker, overtrækstrøjer, luft i bolde,
spillertøj skal forbedres

Struktur på Materialepost
Materialechef
Container manager
Kristian Rand

Materialekoordinatorer
1.: Thorkil Christensen
2.: Christian Sørensen
3.: Anders Sørensen
Damer: Stine Stokbæk

Materialer

• Ny container struktur
– Rød er container bestyrelse
• Telt , grill, køleskab osv.

– Blå er container spillere
• Bolde, veste, kegler osv.

Container

Materialeansvarlige
Dato

1. holdet

2. holdet

3. holdet

Damer

Bemærkninger

28/jan

På kunstgræs

03/feb

På kunstgræs

05/feb

Lasse Mønster

Pedi Mohapeloa

Anders Larsen

Rene Borup

Carl Martin
Munkholm

Fodbold
Fabrikken

Emil Ravn

10/feb
12/feb

På kunstgræs
Mathias Hvidberg

Morten Lindblom

Carsten Leth

Jonas Bloksgaard

Henrik Aaen
Mortensen

17/feb
19/feb

Jon Jepsen

Johan Skov

Asbjørn Koppel

Lasse Kynde

På kunstgræs
På kunstgræs

Mikkel Dahl

Anders Sørensen

Morten Aslak

Julie Mitchell

Carina Koch

Maja Sørensen

Marie
Kristensen

24/feb
26/feb
03/mar
05/mar

Kristian Gatten
Thomas M.
Christensen

Jesper Helleberg

Nicolai Boutrup

Kristian Overgaard

Mark Abel

Rasmus Ludvigsen

Kristoffer
Primsø

Kristoffer Primsø

Jimmi
Dalsgaard

10/mar
12/mar Thorkil Christensen

Mark Johnsen

Simon Lauridsen

Jacob Lauridsen

Morten Møller

Tarik Kehli

Morten Tingenæs

Jeppe Marcussen

Marc Nielsen

Trine Kristensen

26/mar

Daniel Galler

Mathias Skovgaard

Morten Møller

Kristian Rand

Mikkel Jensen

Kristian Hansen

Anton Lind

Ivan Nielsen

Stine Falk

Sabrina Gregersen

Mette
Korsholm

Jens Birk

Christoffer Skov
Olesen

Jacob Skøtt

Sarah Primdahl

Rasmus Mundbjerg

Martin
Hvidberg

Annemette
Østergaard

Peter Eistrup

Jens Christian

På kunstgræs
På kunstgræs
På kunstgræs
På kunstgræs

07/apr
09/apr

Mette Klausen På kunstgræs

Didde Andersen

Morten Østergård

31/mar
02/apr

På kunstgræs

På kunstgræs

Jacob Holm

24/mar

På kunstgræs

På kunstgræs

17/mar
19/mar

På kunstgræs

Signe Nielsen På kunstgræs
På kunstgræs
Marie Buhl

På kunstgræs
På kunstgræs

Niels Kristensen

Troels Juul Hansen

Peter Fruergaard

Frederik Raaby

Thomas Alnor

Thomas Barker

Tanja Jensen

Stine Stokbæk På kunstgræs

Materialer
• Hvert hold har
– Bolde
– 8 dunke

• Herrerne har fælles veste
– Pigerne har deres egne veste

• Lægetasker
– Isposer
– Strømpetape
– Sportstape

Spillertøj
• Den der vasker udfylder google-formular
– https://docs.google.com/forms/d/1wl8rGlYuM_
OPN5IWk8TJ41Lz8CF4tAQzHlxYeSajFBo/vie
wform

• Der tages ikke tøj med hjem fra kampe
– Bødekasserne betaler for bortkomne
materialer/tøj
• Selvfølgelig inden for rimelighedens grænser

Bestilling af træningstøj/støvler
• https://docs.google.com/a/dgl2000.dk/form
s/d/1CYAx44wkMJhL_gLE9fUiTPo_htnM_
iCPvyu6fGw8tHE/viewform

Kommunikation
2014

Kommunikation
• Kommunikationsteamet
•
•
•
•

DGL news
= Line, Morten Målmand,
Hjemmeside
= Peter E., Henno
”Har du hørt, at…”: = Anton
Arr.ansvarlig
= skal findes – så meld endelig
hvis dette kunne have din interesse. Gerne flere.

Kommunikation
•

Arbejder på kommunikationsstrategi

•

Revidering af hjemmesiden: Fra community til infoside!

•

DGL News

•

Har du hørt at…

•

Præsentationsvideo

– Facebook, twitter og youtube
– Liveupdatering og øget nyhedsflow
– Informationer blot to klik væk.
– Tydeligere spillerprofiler
– Op til sæsonstart.
– Medio/ultimo februar
– Inden sæsonstart
– A la: http://vimeo.com/67173463
– Vi har brug:
• Go Pro kamera
• Hjælp til film og redigering.

Kommunikation
• Socialt:
– Fester: Påtænker at skære ned i antal.
• Fra fire til tre:
–
–
–
–

Opstartsfest i foråret
Afslutningsfest efter forårssæson
Afslutningsfest efter efterårssæson
Arrangeres af de enkelte hold

– Andre arrangementer.
• Bustur til JS udekamp:
– I foråret

• Aktionærdag
• SuperSaturdays
• Arrangementsteam/ansvarlig:
– Hjælpe med afvikling af sæsonens social arrangementer udover
fester

Sport
2014

Sport 2014
• Team Sport
•Trænerteamet 2014
•Kort gennemgang af DGL kalenderen/opstart 2014
•Strategi 2015 – hvor står vi sportsligt i dag?
•Et potentiel nyt herrehold
•Sportslige målsætninger for 2014
•Træning 2014 ‐ den røde tråd
•Spillermøder
•Træningslejr 2014
•Rekruttering
•Materialeansvarlig ‐ opstart 2014
•Evt. & spørgsmål

Team Sport

•Sportschef Svend ”Gønge” Hansen
•Sportschefens team: Nils Hjælm, Jesper Helleberg og Lasse
Mønster

Trænerteam 2014
Kontaktoplysninger på trænere
Jyllandsserien:
-Ulrik Rasmussen (aia@sport.dk – 26 36 72 11)
-Kristian Hansen (kristianhansen18@gmail.com – 22 16 98 79)
Serie 2:
-Frederik Gollwitzer Bonnez (fbonnez@gmail.com – 31 10 43 12)
-Christian Sørensen (christian_bif@hotmail.com – 51 70 14 90)
Serie 5:
-Tommy Mikael Klemetti (fam.klemetti@gmail.com – 21 62 19 29
-Lasse Callesen (lacallesen@gmail.com – 61 31 97 91)
-Emil Ravn Jakobsen (ravnild@hotmail.com – 27 13 06 47)
Dameholdet:
-JC (Jens Christian) (crede_jcm@hotmail.com – 25 74 42 44)
-Marc Nielsen (mb_nielsen82@hotmail.com – 30 27 06 82)
Fysisk trænere: Nils, Larsen, Troels, Pedi og Ivan (inddrages efter behov med Nils som ansvarlig)

DGL kalender og opstart 2014
- Herrer og damer
Træningstider forår 2014:
-Uge 5: Tirsdag d. 28/1 kl. 20‐21:30 Første træning på kunst i Tilst
-Uge 5: Torsdag d. 30/1 kl. 18:45‐21 Træning på Fodboldfabrikken, Husk udendørs tøj og løbesko,
samt inden sko til banerne!
-Uge 6: Mandag d. 3/2 kl. 20‐21:30 Anden træning på kunst i Tilst
-Uge 6: Onsdag d. 5/2 kl. 18:45‐21 Træning på Fodboldfabrikken, Husk udendørs tøj og løbesko,
samt inden sko til banerne!
-Uge 7 – 15: Træning på kunst i Tilst mandag og onsdag 20 – 21.30
-Løb før kunst kl.19.25 ‐ løb er obligatorisk for 1. og 2. holdet (løb om onsdagen fra uge 7)
-Uge 16 og frem til sommerferien: Træning på græs i Tilst tirsdag og torsdag 18.30 – 20.00
-Træningskampe på kunstgræs i Tilst for alle hold:
o Jyllandsseries første træningskamp: 30. januar
o Serie 2s første træningskamp: 16. februar
o Serie 5s første træningskamp: 16. februar
o Serie 2 damers første træningskamp: 22.‐23. marts
Vigtige datoer forår 2014:
Træningslejr uge 11 (15./16. marts – Bording IF)

DGL 2000 – Jyllands bedste serie klub
Organisatorisk

Jyllandsserie
Serie 2
Serie 4
Serie 5
Oldboys
Dame 11‐mands
Stærkt ry/brand
Århus største
indendørsturnering
Midtjyllands bedste
opstartsturnering
2 baner i Tilst
100% Kunst i opstart og efterår
80% fremmøde til træning
3 spillermøder pr. sæson
Individuelle spillersamtaler

”Professionel” bestyrelse
100 medlemmer
DGLs Venner (3 årlige
arrangementer 50 deltagere)
Etableret Advisory board
Højgrad af
medlemsengagement
Velfungerende hjemmeside

Serie 1
Serie 4
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr.
sæson

Professionalisering af
bestyrelsesarbejdet
55 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig
arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny
hjemmeside

Respekt

Økonomisk

Socialt

Klubånd

Et fornuftig overskud
Mindre egenbetaling

Fast omklædningskultur
Super Saturday 6 gange årligt
Aktionærarrangementer
Etableret madordning (2 gange
om måneden)
4 fester årligt
2 årlige socialt arrangementer
2 fælles busturer til udekamp

2013

2014

2015

Sportsligt

2012

Økonomi løber rundt
(Nyt spillersæt)

Vilje til sejr

Åbenhed

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang
om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement
(værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Hygge

DGL 2000 – Jyllands bedste serie klub
Sportsligt

Organisatorisk

Økonomisk

Socialt

Økonomi løber rundt
(Nyt spillersæt)

Super Saturday 4 gange årligt
Aktionærarrangementer
Opstart af madordning (2 gang
om måneden)
4 fester årligt
1 årlig socialt arrangement
(værdiseminar)
1 fælles bustur til udekamp

Efter 2013:::::::::::::::::

Respekt

Professionalisering af
bestyrelsesarbejdet
55 medlemmer
DGL’s Venner (2 årlig
arrangementer)
Opstart af Advisory Board
Ok medlemsengagement
Påbegyndt arbejde på ny
hjemmeside

Klubånd

2012

Serie 1
Serie 4
Serie 5
Dame 7‐mands
Oldboys
Inde‐ og udendørsturnering
1½ bane i Tilst
75% kunst i opstart og efterår
60% fremmøde til træning
Opstart af 3 spillermøder pr.
sæson

2013

Jyllandsserie 2 = Jyllandsserie 1
Serie 3 = Serie 2
Serie 5
Dame 11‐mands = JA
Oldboys = NEJ
Inde‐ og udendørsturnering = JA
2 bane i Tilst = JA
95 ‐ 100% kunst i opstart og efterår = JA (og vi har hele banen i 2014!!)
70% fremmøde til træning = et forsigtigt ja – men hellere ikke højere!
Opstart af 3 spillermøder pr. sæson = 3 spillermøder par år har vist sig dækkende

Vilje til sejr

Åbenhed

Hygge

Nyt potentielt herrerhold…
•Sidste år = tilgang af 15‐18 nye herrespillere og 5‐7 nye damespillere!

•Ved få afbud (startende fra førsteholdet) sad ca. 2‐4 spillere over på 3. holdet!
•Vi håber og arbejder på stor tilgang igen i år!

•Et ny herrehold:
• Ønskescenariet er et nyt serie 6 hold  kræver som minimum 10‐15 nye spillere
samt at vi kan få nogen af de gamle DGL drenge i gang igen
• Alternativ er et (nyt) 7 mandshold  stor fleksibilitet da alle må spille på
holdet/ingen er låste
• Et nyt serie 6 hold skal tilmeldes senest 1. marts og 7 mandshold medio marts
• Vi skal have fundet ansvarlige til holdet hvis vi vælger at tilmelde et serie 6

Sportslige mål for foråret 2014
Dameholdet:
Sportslige mål:
•Stabilisere 11 mandshold
Det er vigtigere med tillid og sammenhold end at vinde kampe i starten
•Vokse bruttotrup til 30 spillere
bred rekruttering fra netværk og studiemiljø
•Træningsopstart uge 5 ved 6 tilmeldinger
Udviklingsplan for alle spillere (frivillig)
Sociale mål:
•Skabe en respekteret position i DGL
•Flere tilskuere til kampene
•Kampreferat fra alle kampe
•Holdet med flest billeder
•Deltagelse i fælles opvarmning
•Der skal grines hver gang til træning
•Skal se 3 herrekampe i sæsonen

Sportslige mål for foråret 2014
Serie 5:
•Oprykning til – og stabilisering i serie 4
•Forventning om, at spillerne giver sig 100% til træning
•Træningsfokus på det opbyggende spil
•Holdet skal stilles efter træningsindsats, MEN der skal være plads til
undtagelser
•Øl‐ordning skal fortsætte som hidtil.

Sportslige mål for foråret 2014
Serie 2:
•Top 4 – stabilisering
•Trup på 22 spillere
•Løbende anbefalinger til JS træner om gode præstation
• Fælles opspils skabelon med JS  Udvikling af 3‐4 faste
opspilsskabeloner
•Færre træningsafbud
•Tilgang af 3‐5 spillere
•Fokus på opspil

Sportslige mål for foråret 2014
Jyllandsserien:
•Top 4
•Trup på 18 spillere
•Videreudvikling af spilkoncept (mere boldbesiddende)
•Udvikling af 3‐4 faste opspils skabeloner
•Træningsprocent på 80%
•Høj træningsintensitet
•Tilgang af 2‐3 spillere til start 11
•Øget konkurrence om pladserne (træningsindsats vægtes højt i
udtalelse)

Træning 2014 – den røde tråd
•ALLE samles hver gang inden vi går i gang med træning
• Trænerne har ordet i 1 min.
• Vi hilser på evt. nye spillere
• Mentorordning (rekrutteringsteamet kommer tilbage til dette nye tiltag)
•Rød tråd i træning/øvelserne mellem trupperne  trænerteamet snakker
sammen før hver træning
• Mange af de samme (basis) øvelser JS laver implementeres (hvis det giver
mening) ned til serie 2, serie 5 og dameholdet

Træning 2014 – den røde tråd
Fællesopvarmning
• Den første træning i ugen (15 min)
•En inspirationstræning i foråret  en ekstern træner komme på besøg

Fodboldfitness/Fællestræning
• Afholdes et par gange efter sidste træning i juni (sommertræning) og evt.
en enkelt gang i efteråret.

Specialtræning
• Vi ønsker at udvikle et koncept for specialtræning hvor vi har fokus på de
enkelte typespillere på hvert hold (målmandstræning, angrebstræning,
forsvarstræning, mm.)

Spillermøde

•Spillermøder ses for essentielle for både trænere og spillere
• Fælles retning og forventninger
• Spillermøde under træningslejren samt når sæson vender
(ca. 7 kampe)
• 3 spillermøder pr. år er obligatorisk (hvis nødvendige
arrangeres yderligere spillermøde af truppen efter en
snak med Sportschef og trænere).

Træningslejr 2014 – 15/16 marts
•Årets træningslejr! Nye omgivelser ‐ turen til Bording, som har strikket et fedt program
sammen til os.
•Agenda deles rundt til GF  Thorkil og Nils er ansvarlige for træningslejren
•Få jer meldt allerede nu!  Pris 250 kr. (Det er billigt!!!)

•Der er på nuværende tidspunkt arrangeret 2 træningskampe (mod Bording) ‐
dameholdet og serie 2/5 holdet. Hvis rigtig mange herrespillere arrangerer vi endnu en
træningskamp.
•Ulrik/Kristian får planlagt en kamp for JS.

•Husk sovepose, liggeunderlag/luftmadras, det gode humør og tandbørsten

•Vi håber på at blive +50 deltagere så få jer meldt til allerede nu – bliver en pisse fed
tur!!!

Rekruttering
•Rekrutteringsteamet (Trine, Nils, Lutz og Mark A) har ordet!
• Strategien for denne sæson, er at gøre det simpelt men effektivt. Vi
ønsker i år at satse på det vi i forvejen er gode til, men sikkert kan blive
endnu bedre til; nemlig at holde på de spillere vi får inden for døren.
• Tag din ven/kæreste/kone/nabo/fætter med til fodbold
• Flyt Tilst tættere på Århus C
• Mentor på hvert hold
• Omklædning efter kamp/træning
• Cirkel ved træningsstart (hilser på nye spillere og fælles meddelelser – ca.
1‐2 min)
• En repræsentant fra hvert hold i udvalget (pt mangler s. 5 og 7‐mands)

VJB Cup
•
•
•
•
•
•

6 damehold
12 herrehold
Pænt overskud
Tilfredse deltagere (dog stadig plads til forbedringer)
Nu med eget telt….
•

•
•
•
•

Vestjysk Bank Cup 2013

Vestjysk Bank Cup 2014

6-8 damehold
12-14 herrehold
Større sponsorindtægter og dermed større overskud
Dog ikke på bekostning af værende et ”bredde stævne”

RGD Revision/Mitre cup
RGD/Mitre Cup 2013:
•
•
•
•
•
•
•

Bellevue Hallerne, 2 haller
35 deltagende hold fra hele Jylland
God bredde – bl.a. inkl. superliga og div. spillere.
Fin profit til DGL 2000
PR til DGL 2000 – TV2 Østjylland, indebold.dk, ligabold.dk, m.m.
Stor sponsoreksponering
Ros fra rigtig mange hold

RGD/Mitre Cup 2014:
•
•
•
•
•

Bellevue Hallerne – 2 haller
Mål ca. 40-45 deltagende hold
Mulig pige turnering
Masser af PR til klubben
Forbedret profit
• Flere sponsorer – stadig sikre høj sponsoreksponering

Sponsor
2014

Sponsor
• Sponsorteamet:
•
•
•
•

Sponsorhjælp
= Mikkel D.
DGL aktie
= Hansen, ?
Klubhæfte
= Mikkel D.
Der arbejdes på at knytte flere til – så kom og vær
med i det spændende sponsor arbejde.

Sponsor – Overblikket
Sponsorer for 2014:
- Vestjysk Bank
- Kejserriget
- RGD Revision
- Mitre (Tøj og
materialesponsor)
- Circle Company
- Coffeezone
- OK Benzin
- Harboe Skilte (”Ny”)

Præmiesponsorer 2014:
- Restaurant
Mellemrum/Komfur
- Kejserriget
- Punkt1/expert i Riskov
- Sportigan Randers
- Århus Crossfit
- Made4men
- Mitre
- Advizer
- Anettes Sandwich
- mm.

Sponsor – Overblikket
Andre essentielle ”sponsorindtægter” hvor medlemmerne bidrager
Arrangementer
- Jubilæumsfest Aarhus Filmby, Julefrokost i DR Byen mm.
- Grøn Koncert (Muskelsvindfondens akademi)
Internt salg
- Klubhæftet (215 klubhæfter solgt i 2013)
- DGL Aktien (214 aktier solgt i 2013)
Samarbejdspartnere
- Kejserriget (Rabataftale)
- Vestjysk Bank (Henvisning til nye kunder)
- Punkt1/expert Risskov

Sponsor – Fordele til medlemmer
•

Medlemmerne har mulighed for at bidrage aktivt, styrke klubben og
samtidig drage stor fordel af klubbens aftaler:
–

Klubhæfte
• Koster 200 kr. (DGL tjener 100 kr.)
• Mulighed for spændende oplevelser til billige priser (Restauranter, gokart, tøj mm)
• Er typisk betalt hjem ved brug af 1-2 tilbud!

–

Kejserriget (Rabat ordning)
• Take-away tilbud kan nydes i restauranten til Take-away priser.
• Øvrigt menukort 20 % rabat på mad og drikkevarer
• Tilbuddet gælder for op til 4 personer
• Ordningen gælder alle dage fra kl. 11 og er ekskl. vin og spritus.

–

Punkt/expert i Risskov
• Stærk samarbejdspartner
• Altid villig til give et godt tilbud
• Kontaktperson Punkt 1: Thomas
• Kontaktperson Expert: Rene

Sponsor – DGL Aktien
DGL Aktien er en af klubbens største støttebjælke, som er med til at
styrke det økonomiske fundament og derfor også DGL2000 som
idrætsforening.
-

Viser initiativ og involvering overfor alle omkring klubben både på og uden for banen –
mulighed for at vise og involvere venner, familie mv. i det vi alle bruger så mange timer
på og gøre dem til en del af DGL 2000.

-

Det er helt frivilligt, men en god mulighed for at bidrage med lille indsats men som har
kæmpe betydning!

-

Aktien sikre at klubben fortsat kan forbedre forholdene for medlemmerne

-

Aktien skal ikke ses som en sur tjans, men en måde at involvere venner og familie i
klubben og dens ideologier

-

Masser af flotte præmier fordele for det enkelte klubmedlem
I kan optjene store tilskud til at købe tøj, støvler mv. ved salg af aktier

Sponsor – DGL Aktien
•

Masser af fordele og incitament i salg af aktier
– Ved 3 solgte aktier refunderes en del af det årlige kontingent
(Herrer 225 kr. / Damer 100 kr.)
– For solgt aktie nr. 4 til 6, giver klubben 100 kr. per aktie
– For aktie nr. 7 og flere gives 75 kr. per aktie
– Pengene kan bruges på af køb træningstøj, støvler mm., i DGLshoppen.

•

Aktionærerne
– DGL-aktien udtrækkes 2 gange årligt med en rekord stor præmiesum med
en værdi på mere end 28.000 kr. for 2014.
– Aktionærdag i forbindelse med Super Sathurday hvor der serveres kolde
forfriskninger, kage og ikke mindst tændt op i grillen. Derudover vil der være
hoppeborg og masser af underholdning til de mindste!

Sponsor – DGL Aktien

Sponsor – DGL Aktien
Statisk og målsætninger
Aktie Chart 2013:
1.Mathias Hvidberg – 27 stk.
2.Peter Kjeldsen – 26 stk.
3.Lasse Mønster – 12 stk.
4.Thorkild Christensen – 11 stk.
5.Mads Wagner – 10 stk.

Statisk over solgte aktier:
År Målsætning
2011
200
2012
200
2013
230
2014
230

Solgte
187
211
215
???

Hvordan forsøger vi at gøre aktien bedre?
- Give folk mere værdi for deres ”investering”
- Bedre og mere brugbare aktiepræmier
- Gentænke og investere mere i Aktionærdagen
- Informere både købe og sælger om aktiens betydning for klubben
- Skab værdi for ’sælgeren’

Medlemmer
39
43
35
46

Gns.
4,8
4,9
6,1
5,0

Sponsor – Fremadrettet
Der arbejdes altid på at fremme sponsorområdet i DGL2000, hvorfor ideer til
nye sponsorer, samarbejdspartnere eller arbejdsområder altid er velkomne.
DGL 2000 skal profitere gennem netværk, medlemmerne og købekræft.
Nuværende- og fremadrettede opgaver:
- Ny diskoteks- eller barsponsor til opstartsfester
- Øget fokus på netværk og styrket samarbejde gennem en klar strategi
- Hamburg tur, efteråret 2014 (DGL’s venner / Vestjyske Bank)
- Styrket delorganisation i form af sponsorudvalget
- URK (Ungdommens røde kors) - Bobler
- Og meget meget mere…

Formanden
• Hummel testsamarbejde
Officielt testsamarbejde, hvor holdene henover tester diverse produkter for Hummel.
Ansvarlige:
– Overordnet: Nils Hjælm
– JS: Kristian Gatten
– Serie 2: Rene Borup
– Serie 5: Carl Martin
– Pigeholdet: Maja Sørensen
• Kunstgræsstøvler og forsikring
Vi anbefaler på det kraftigste at investere i kunstgræsstøvler – vi spiller 4 mdr. Om året på
kunstgræs.
NB::: Dertil dækker nogle forsikringsselskaber ikke en skade, såfremt spilleren har spillet i
alm. støvler på kunstgræs!
• Bane 1

Formanden
• Bane 1
Vi er dialog med TST og DBU om at investere i Bane 1 i samarbejde med
kommunen. Så den får samme niveau 1, som banen DBU deler med
Langkær Gymnasiet.
Mere info følger.

2013  2014….
• Engagement
Det er det enorme engagement fra især spillere og trænere, som har medvirket til
udviklingen af klubben i 2013, og især den flotte udvikling af klubbens økonomi. Spillerne
skaber via deres engagement og hjælp klubben som helhed!

• Vores sportslige mål for udgangen af 2014:
• 11 mands Damer
• Serie 6 / 7 mands hold
• Serie 4
• Serie 2
• Jyllandsserie

Når vi møder Udfordringer
Står sammen / Fællesskab / åbenhed / Klubånd –> ser I eller fornemmer nogle mulige
udfordringer eller har nye ideer = sig det/kom til os, så vi kan vi løse og udvikle det!! Det
er vores styrke.

Klubånd

