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Spydspidsforeninger
Om Spydspidsforeninger
Spydspidsforninger er
ambassadørforeninger, som går forrest i
udviklingen og udbredelsen af floorball
som motionssport i Danmark.

Spydspidsforeninger er velorganiserede
og veletablerede foreninger med
vækstpotentiale, og har derfor stor
betydning for udbredelse af
floorballsporten.

Oftest vil en spydspidsforening
overvejende være en ældre forening med
en vis medlemsmæssig størrelse.

Spydspidsforeninger indgår i et tæt
samarbejde med BDFL Floorball omkring
udvikling af sporten og udvikling af
foreningens ledelse og organisation.

Spydspidsforeningernes
forpligtelser
Spydspidsforeninger forpligter sig til:

at være medlem af Floorball Danmark
og DGI i aftaleperioden, og at have en
fast kontaktperson.
at udbyde MotionsFloorball.
at arrangere årlige motionsstævner.
at have eller få udarbejdet en
rekrutterings- og/eller
frivillighedsstrategi.
at inspirere andre foreninger og
fortælle om erfaringer.
at deltage i lokale foreningsnetværk.

Kort om aftalen
Et spydspidsforeningsforløb strækker sig
over 2 år, og skal være afsluttet senest d.
31.12.2020.

Ved forløbets start indgås en detaljeret
skriftlig aftale mellem foreningens
bestyrelse og BDFL Floorball, som
evalueres efter hhv. 1 og 2 år. Det vil være
muligt for foreningen at springe fra efter
hvert år, ligesom BDFL Floorball kan
ophæve aftalen, hvis foreningen ikke lever
op til de indgåede aftaler.

Undervejs i forløbet kigges der på
foreningens udbud af aktiviteter,
deltagelse i netværk og generel synlighed
i floorballmiljøet.

Kom godt i gang
Kontakt jeres lokale BDFL-konstulent,
hvis I ønsker hjælp til at komme i gang
som spydspidsforening.

Alle konsulenter og ansatte i Floorball
Danmark står altid parate med gode råd
og en hjælpende hånd, så tøv aldrig med
at kontakte os, hvis din forening har brug
for hjælp.

Find kontaktinformationerne på din lokale
BDFL-konsulent og Floorball Danmarks
kontaktperson på bagsiden af denne
folder.
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Fordelene er mange
Der er mange fordele ved at være en
spydspidsforening i BDFL Floorball.

Som spydspidsforening får Jeres forening
blandt andet:

18 timers særlig hjælp til forenings- og
organisationsudvikling fra en BDFL-
konsulent i form af udviklingsprocesser
og møder, herunder hjælp til udvikling
eller revision af en rekrutterings- eller
frivillighedsstrategi.
Løbende sparring og korrespondance.
Øget branding og markedsføring af
foreningens nye aktiviteter, f.eks. på

facebooksiden "Bevæg Dig For Livet -
Floorball, Floorball Danmarks
hjemmeside, DGI's hjemmeside samt i
DGI-magasinet "Udspil".
Deltagelse i relevante netværk i
Floorball Danmark, DGI og BDFL
Floorball.
Adgang til at ansøge op til 10.000 kr. i
BDFL Floorballs udvikingspulje og
mulighed for forudbetaling af 50% af
udgifter ifm. initiativ- eller
arrangementsudgifter i 2019.
Hjælp til udarbejdelse af ansøgning til
BDFL Floorballs udviklingspulje samt
DIF og DGI's foreningspullje.



KONTAKT OS:

DGI Storkøbenhavn & DGI Nordsjælland:
Erik Lennart Petersen, 20 34 99 81, mail: erik.lennart.petersen@dgi.dk
Mette Baastrup, 30 57 21 58, mail: mette.baastrup@dgi.dk

DGI Midt- og Vestsjælland:
Jens Hagbarth, 31 38 38 11, mail: jens.hagbarth@dgi.dk

DGI Nordjylland:
Jens Radmer, 20 87 18 05, mail: jens.radmer@dgi.dk

DGI Midtjylland & DGI Vestjylland:
Mikkel Holm Thomsen, 6146 2627, mail: mikkel.holm.thomsen@dgi.dk

DGI Østjylland & DGI Sydøstjylland:
Thomas Grasbakken, 2912 35 82, mail: thomas.skaug.grasbakken@dgi.dk

DGI Sønderjylland, DGI Sydvest og DGI Fyn:
Stine Søndergård, 21 30 27 86, mail: stine.soendergaard@dgi.dk

FLOORBALL DANMARK
Camilla Faber Huhnke Andersen,  60 17 70 19, mail: can@floorball.dk

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


