Velkommen til
Badmintonforum
2019 i Vejle
VORES SPORT – VORES DAG

Program for workshop med 60+ badminton



Sådan har vi gjort i Hedensted Badminton Klub - Kirsten Hjorth



Sådan har vi gjort i Frederiksberg Badminton Klub - Niels Jørgen Madsen



Erfaringsudveksling blandt klubberne og opsamling på de to indlæg
Snak sammen i små grupper
- Hvad går godt i din klub med 60+ arbejdet?
- Hvad vil vi gerne gøre mere af på 60+ området?



Opsamling
- Hvad vil I gerne arbejde videre med?
- Hvordan kan Badminton Danmark og DGI hjælpe jer videre?

Flere badmintonspillere i 60+


DGI Badminton og Badminton Danmark ønsker at øge medlemstallet for 60+ gruppen, der spiller badminton.



Dette skal i høj grad ske ved initiativer, der igangsættes lokalt.



Projektet løber i perioden 2019 – 2020.



Badminton er en del af Bevæg dig for livet-bevægelsen. Her samarbejder DGI Badminton og Badminton Danmark om
at udvikle badmintonklubberne i Danmark, så endnu flere får oplevelser og glæde gennem badminton og bliver en del
af fællesskabet.
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Organisering


Etablere et netværk af nøglepersoner, som sikrer, at initiativerne i projektet bliver rullet ud og kommer til at leve.



Udbygge eksisterende aktive 60+ grupper ved hjælp af øget fokus på kvalitet i forhold til de fælles værdier: Glæde – Oplevelse
– Fællesskab – Udvikling.



Skabe aktiviteter, der samler 60+ badmintonspillere i de enkelte regioner.



Skabe rammer for en nem og velprøvet start af nye 60+ grupper i badminton



Lave ”Åbent Hus” arrangementer i de enkelte regioner.



Få etableret flere 60+ grupper i klubberne.



Projektet skal bygges op om en række personer med tilknytning til DGI´s landsdele/BD´s kredse. Der skal findes så mange
lokale projektdeltagere som muligt, så netværket bliver forgrenet.



Der etableres en styregruppe med projektlederen og repræsentanter fra Bredde & Udvikling.

Aktiviteter


Afsøge hvad der allerede er af aktiviteter for målgruppen rundt i landet. Hvad kan vi lære af? Hvad er allerede en
succes? Hvad skal der arbejdes videre med?



Der skal arbejdes målrettet på at tilføje nye initiativer/aktiviteter, der kan være med til at opfylde målsætningen.



Der defineres konkrete aktiviteter, der sættes i gang rundt i landet. Der tages hensyn til lokale forskelle.

Fra projekt til implementering


De etablerede aktiviteter og strukturer skal fortsætte, når projektet er til ende.



Projektet skal have en blivende effekt.



En sikring af dette, vil blive fastlagt i projektperioden.

