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Hvad var projektets mål:
Formålet med dette projekt er at få flere børnemedlemmer i de københavnske badmintonklubber.
Den bærende idé er, at jo bedre klubberne fungerer og jo mere de udvikler sig, jo flere
børnemedlemmer vil kunne tiltrækkes og fastholdes.
Sammen med 12 badmintonklubber i Københavns Kommune ønsker Badminton København at
iværksætte nye initiativer, så flere børn mellem 3 og 12 år får mulighed for at spille badminton i
foreningsregi. Det vil vi sikre ved at oprette satellitafdelinger i bydele uden badmintontilbud til
børnefamilier samt udvikle og styrke badmintontilbuddene i bydele med få børnemedlemmer.
Som helhed skal projektet understøtte de særlige udfordringer og muligheder, klubberne har i en
storby, så vi sikrer medlemsvækst.
I løbet af den 3-årige projektperiode ønsker vi at øge antallet af børnemedlemmer mellem 3 og 12
år med 50 % svarende til 400 medlemmer.
Projektet spiller ind i samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsforum København
(DIF) og DGI Storkøbenhavn om understøttelse af det københavnske foreningsliv (Se

samarbejdsaftale her). Gennem et tæt samarbejde med klubberne vil vi arbejde for at skabe et
stærkere og mere bredt funderet foreningsliv i København.
Projektet vil bl.a. understøtte samarbejdsaftalen mellem Kultur Syd, Idrætsforum København og DGI
Storkøbenhavn ved at undersøge mulighederne for at afholde et større årligt tilbagevendende
badmintonevent.
Hvem var projektets målgruppe (køn, alder m.m.):
1. Primær målgruppe (Børn og unge i alderen 3-12 år)
2. Sekundær målgruppe (Badmintonklubberne)
3. Tertiær målgruppe: Skole og institutioner i de københavnske bydele
Beskriv de udførte aktiviteter:
Badmintonprojektet ”Mere Badminton i København” holder fortsat tidsplanen og har succes med
foreningsudvikling, aktiviteter og kurser. Vi har et godt samarbejde med klubberne og oplever, at
de er engagerede og ambitiøse. Det betyder, at vi oplever den forventede fremdrift.
I nedenstående findes en beskrivelse af status i projektet.
Spor 1: Oprettelse af satellitafdelinger
Vi har holdt et opstartsmøde med deltagelse af KBK, VBC, IBB, BiiB, BC37, BK36, Sct. Jørgen og SAIF.
Udviklingsforløb er påbegyndt i de fire spydspidsforeninger, som skal oprette satellitafdelinger i
anden halvdel af 2018.
Vi har i fællesskab med de fire klubber undersøgt, hvor det er muligt at oprette satellitafdelinger
og hvor det er mest egnet. Det har resulteret i:
• BC37 har oprettet en satellitafdeling i Prismen fra august. Klubben har oprettet to hold
med ca. 30 børn i alt.
• KBK har oprettet en satellitafdeling i den nye Lundehus-hal fra september. Klubben har
oprettet et hold med ca. 20 børn.
• VBC har oprettet en satellitafdeling i samarbejde med BFFIS i Sydhavnen fra august.
Klubben har oprettet to hold med ca. 30 børn i alt.
• VBC er i dialog med Lykkebo Skole om opstart af badminton i løbet af sæsonen
2018/2019.
• IBB havde forventet at søge tider i den nye hal på Kalvebod Fælled Skole. Desværre er det
blevet besluttet at tildele tiderne i hallen udenom den sædvanlige fordelingspolitik, og det
har derfor ikke været muligt for klubben at få tid. Dette er ærgerligt, da det er en klub
med medlemsvækst og gode frivillige kræfter, der havde set frem til at prøve kræfter med
en satellitafdeling i Ørestaden.
Desuden har vi haft dialog med lokale frivillige i Indre By og Nørrebro United. Det har resulteret i:
• Vi har hjulpet lokale frivillige med at stifte en ny klub i Indre By. Klubben hedder
Badminton i Indre By og har aktivitet i Kulturhuset Indre By. Pr. 1. juli 2018 har klubben ca.
30 børnemedlemmer.
• Vi har hjulpet Nørrebro United med at oprette et badmintonhold på Nørrebro
(Nørrebrohallen) i foråret – bl.a. har vi holdt et trænerkursus i foreningen. På holdet er
ca. 25 børn.
Spor 2: Foreningsudvikling i mindre klubber
De mindre klubber i København er blevet inviteret til opstartsmødet i projektet. Flere af dem (BK36,
Sct. Jørgen og SAIF) deltog og ser et udviklingspotentiale i at indgå i netværket.

På baggrund af mødet er indgået aktivitetssamarbejde med to klubber.
Aktivitetssamarbejdet med de mindre klubber udvides i løbet af sæsonen 2018/2019 og kommer til
at gå hånd i hånd med foreningsudvikling, så vi sikrer et solidt fundament i klubberne.
Spor 3: Kommunikation og Markedsføring
4 klubber har deltaget i en workshop om markedsføring og kommunikation i august 2018.
Til workshoppen fik klubberne:
•
•
•
•
•

En masse gode fif til, hvordan de får fat i nye medlemmer
Ideer til, hvordan de synliggør deres klub
Hjælp til at målrette deres markedsføring
Viden om, hvordan de får ”gæster” til at dukke op i klubben
Sparring på, hvordan de giver jeres ”gæster” en god oplevelse og hjælper dem hele vejen
fra ”gæst til medlem”

På baggrund af workshoppen har klubberne lavet en markedsføringsplan for sæsonen 2018/2019.
Derudover har vi samarbejdet med dem om en sæsonopstartskampagne i september.
Spor 4: Aktiviteter
Klubberne er godt i gang med aktiviteterne. Mange aktiviteter er allerede afviklet og aktiviteterne i
efteråret er allerede aftalt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fire klubber har haft skolesamarbejde.
Klubberne er i dialog med skoler og institutioner om samarbejde i første halvdel af 2019.
Fire klubber og tre satellitafdelinger har afholdt Vi elsker Badminton.
Vi har samarbejdet med fire klubber om afvikling af syv begynderturneringer.
Vi har planlagt yderligere tre begynderturneringer i november.
Vi har samarbejdet med seks klubber om afvikling af 17 Badmintonskoler ferieperioderne.
Fire klubber har MiniTon-træning. Vi er i dialog med to klubber om opstart af MiniTon i
sæsonen 2018/2019.
Vi har afholdt trænerkursus 1, Hjælpetrænerkursus 1+2 og et MiniTon-trænerkursus.
28 trænere har været på kursus indtil videre i 2018.
Trænerkursus 1 planlagt i november.
Til efteråret udvikles et fast track-kursus til forældre, som ønsker at være trænere.
Til efteråret udvikles i samarbejde med klubberne et aktivitetstilbud til forældre.

Hvilke samarbejdspartnere var der i projektet?:
• Københavns Badminton Klub (KBK) – Kirsten Hede
• Valby Badminton Club (VBC) – Teis Nielsen
• Islands Brygge Badminton (IBB) – Heidi Marie Paulsen
• Badminton i Indre By (BiiB) – Kjartan Herrik
• Badmintonklubben af 1937 (BC37) – Nicklas Jensen
• Badmintonklubben af 1936 (BK36) – Cecilie Bodholdt Pedersen
• Sank Annæ Idrætsforening Badminton (SAIF) – Mathias Teglbjærg
• Nørrebro United (NU) – Thomas Løven
Samt:
•

Kultur- og Fritidsforvaltningen

•
•

Skoler og børnehaver
DGI Storkøbenhavn

Hvor mange nye medlemmer under 25 år / nye frivillige / instruktøre har foreningen fået i
forbindelse med projektet?:
På baggrund af klubbernes tilbagemeldinger estimerer vi, at ca. 130 nye børn er begyndt til
badminton.
Hvordan videreføres aktiviteten i foreningen?:
Dette aftales med klubberne i løbet af sæson 2018/2019.
Har foreningen opnået projektets succeskriterier:
- Badmintontilbud er oprettet i Indre By og på Nørrebro
- Tre satellitafdelinger er oprettet.
- Fire klubber er i gang med et udviklingsforløb
- Syv klubber har deltaget i opstartsmøde
- 28 trænere/hjælpetrænere har været på hjælpetrænerkursus eller trænerkursus.
- Fire klubber tilbyder MiniTon
- Syv begynderturneringer er afviklet
- 17 badmintonskoler er afviklet
- Fire klubber har haft skolesamarbejde.
- En klub har haft samarbejde med børnehave
- Fire klubber og tre satellitafdelinger har deltaget i Vi elsker Badminton
- Fire klubber og tre satellitafdelinger arbejder målrettet med kommunikation og
markedsføring
- Vi afventer medlemstal fra klubberne ved udgangen af 2018. Klubbernes tilbagemeldinger
lyder på en samlet medlemsvækst på ca. 130 børnemedlemmer.
- Flere nye forældre er blevet involveret i klubberne og i satellitafdelingerne i forbindelse
med projektet.
Evalueringsskemaet samt bilag og regnskab underskrevet af bestyrelsen,
skal senest 8 uger efter projektets afslutning sendes til:
Lone Frandsen
lofran@kff.kk.dk

