Hvad sker der lige i Oaks?

Læring, hvad virker?
Dagsorden:
Analyse
Målsætning / strategi
Organisa>on / Opgaver
Resultat

Oaks 2013, vi startede med en analyse for at
afdække vores muligheder
SWOT
Styrker:
Gammel klub med tradi.oner
Lokalt forankret, med stort opland
Loyale frivillige, som vil gå langt for klubben
God økonomi
Kommunika.on

Muligheder:
De bedste trænere
En markant klub i Danmark
Danmarks bedste ungdoms/senior program
De bedste trænings faciliteter
Den mest eﬀek.ve organisa.on

Svagheder:
Få medlemmer
Manglende organisa.on og planlægning
Manglende sponsorer / indtægter
Ustabilitet i organisa.onen
Manglende trænere

Trusler:
Spillere der heller vil spille i større klubber
For lidt plads
Manglende trænere
Spillerﬂugt fra amerikansk fodbold
Manglende struktur

Vores målsætning / strategi gennemsyrer alt
hvad vi arbejder med i klubben.

Det skal
være sjovt

Man skal
udvikle sig
som spiller

Vi skal vinde
sammen

- Find fantas.ske mennesker med interesse
for
amerikansk fodbold
- Udvikle en stærk ungdomsafdeling
- Udvikle senior holdet
- Have nogle gode trænings faciliteter
- Have et stærkt træner team .l alle hold
- En stærk økonomi
- Præge udviklingen af amerikansk fodbold i
Danmark

Vores konkrete mål for sæsonen 2015, har alle
fået en grøn smiley

Organisa.on i Oaks - Vi vil fordele opgaverne på mange hænder
Økonomi i Oaks - Vi vil have en sund økonomi
Leve op .l målsætning i Oaks – Vi vil have det sjovt, udvikle os og vinde
kampe sammen

Ansvar og opgaver i bestyrelsen bliver
kommunikeret >l hele klubben og
uddelegeret
Formand

Sportschef

Kasserer

Ungdomsafdeling

Sponsorer
Kommunen
Faciliteter
DAFF
Kommunika.on
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling

Dommere
Udstyr
Trænere
Spiller licenser
Stats
Udstyr
Medic
RekruUering

Kon.ngent
Inkasso
Regnskab
Budget
Betalinger

Trænere
Stævner
Camps
Forældrekontakt

Web master - IT

Oaks.dk
Facebook

Vi ønsker en klar organisering og rød tråd i
gennem alle hold i Oaks, med involvering og stor
grad af posi>vt samarbejde
Headcoach

• Træningsplan
• Holdkort
• Licens

Defense coach

• Posi.oner
• Playbook
• Condi.oning

Oﬀense coach

• Posi.oner
• Playbook
• Condi.oning

Team assistant

•
•
•
•
•
•

Udstyr
Medic
Hold indberetning
Vand
Samkørsel
Filme

Mange Ak>viteter i 2015 sæsonen, har givet et
stort sammenhold i klubben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Show ved uddeling af Årets Idrætspris i Frederikssund kommune.
Stand ved arragenemtet ”Leg i Byen”.
A\oldelse af to ungdomsstævner.
Sleep over og biogra]ur med Aarhus Tigers og rulleskøjteklubben.
Fælles sommerfest for alle hold, ﬂagturnering og grill.
35 spillere .l Viborg Bullits cup.
Fælles træning for alle hold.
MVP fest med spisning, forventede deltager antal +100.
42 spillere + forældre i alt 90 personer .l Mermaid stævne i Viborg.
Senior årskalender 2016
Rockets Cup.
Rookieday
Bestyrelses weekend i Sverige.
A\oldelse af 2 ungdomsstævner i Frederikssund.
Future og Elming Bowl med 425 betalende .lskuere.
+ diverse andre små arrangementer.

Fokusområder som rykker klubben i den rig>ge
retning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ældre og unge trænere i ungdomsrækkerne
Tæt forældre kontakt
Opret nogle udvalg som kan lø]e nogle af opgaverne
Højt kommunika.ons niveau via alle medier
Vær ærlig omkring status, og undgå bristede forventninger
Tæt samarbejde med kommunen
Samarbejde med skoler og andre idrætsgrene
Høje ambi.oner omkring udvikling af klubben (det er OK)
Styr på økonomien
Uddannelse af trænere og dommere
Samarbejde med DAFF og andre klubber

Men, men, men mangler vi ikke noget, har vi ikke
en masse problemer, og er det ikke hårdt?
Vi mangler spillere på alle hold
Vi mangler dommere
Vi mangler veludannede trænere
Vi mangler udstyr
Vi mangler hal .d i oﬀ season
Vi mangler sponsorer
Vi mangler frivillige
Vi mangler plads .l vores udstyr
Ect………..
Vi arbejder hårdt med hver udfordring, men husk fokus på alt det som vi har, og
fungerer. Succes avler succes, og der er et kæmpe uudnyUet poten.ale på en
fundament af en unik og super fed sport som vi alle brænder for.

Sponsor strategi i OAKS, har givet en række nye
sponsorer i år. Hver med sin egen historie
• Club sponsor

• Henvender sig .l den virksomhed, der ønsker at give en generel og gerne
længerevarende støUe .l klubben.
• Bidraget indgår i det samlede regnskab, og bruges .l at udvikle klubben og
spillerne.

• Team sponsor

• Henvender sig .l dem der ønsker at støUe et konkret hold.
• Bidraget bruges .l tøj, stævner, udstyr, trænere ect.

• Friend Sponsor

• Her kan alle være med, store såvel som små bidrag.
• Beløbet indgår i det samlede regnskab, med fokus på træningsudstyr og
låneudstyr.

Hvordan er det så gået i Oaks 2013 – 2015?
Virker det?
Oaks spillere august 2013:

Oaks spillere oktober 2015:

U10

=0

U10

=9

U12

=3

U12

= 27

U14

=6

U14

= 23

U16

=5

U16

= 13

U19

=6

U19

=5

Senior = 12

Senior = 28

Total: 32 ak.ve medlemmer

Total: 105 ak.ve medlemmer

Kommunalt .lskud på 850.000 kr .l
nye vægUrænings og klub lokaler.
Tilgang af 6 nye sponsorer
Stor fokus i kommunen om vores klub
Ny hjemmeside
Gennemførelse af gode arrangementer
Mange nye trænere i klubben, med et
højt niveau
Opstart af Cheerleader hold

Sidst men ikke mindst, lav en plan, prioriter og gennemfør!

Sponsorpakker i OAKS
CLUB SPONSOR
• Henvender sig .l dig eller den virksomhed, der ønsker at give en
generel og gerne længere varende støUe .l OAKS.
• Bidraget indgår i det styrende budget, og vil blive brugt .l eksempelvis,
udstyr, tøj, forbedringer af faciliteter, stævner, medic, ﬁlm, trænere
ect.
TEAM SPONSOR
• Henvender sig .l dem der ønsker at give støUe .l en speciﬁkt hold.
• Bidraget vil kunne bruges .l kamptøj, stævner, udstyr, oplevelser,
trænere ect.
FRIEND SPONSOR
• Til dem som ønsker at give klubben et vig.gt .lskud uanset størrelse,
med det formål at så mange som muligt for lejlighed .l at spille
amerikansk fodbold.
• Bidraget vil kunne bruges .l låneudstyr, tøj ect.

TEAM Sponsor i OAKS
•
•
•
•
•
•

Guldpakken: 20.000,- kr. Incl. SkriClig kontrakt og faktura.
Logo tryk på et sæt ny indkøbte kamp jerseys.
Reklameskilt på OAKS Field.
Banner på hjemmesiden.
Mulighed for at selv påvirke hvad sponsoratet skal bruges .l.
Fri adgang .l alle hjemmekampe og stævner, samt pølser og brød ad
libitum .l eget forbrug, fra grillen.

•
•
•
•
•

Sølvpakken: 10.000,- kr. incl. Skriﬂig kontrakt og faktura.
Logo tryk på et sæt ny indkøbte kamp bukser.
Reklameskilt på OAKS Field.
Banner på hjemmesiden, samt under hver spille på holdet.
Fri adgang .l alle hjemmekampe og stævner, samt to gra.s pølse med brød
fra grillen.

• Bronzepakken: 5.000,- kr. incl. SkriClig kontrakt og faktura.
• Banner på hjemmesiden.
• Fri adgang .l alle hjemmekampe og stævner, samt en gra.s pølse med brød
fra grillen.

FRIEND Sponsor i OAKS
• 1.200,- kr. Køb en rookie låne hjelm – ﬁrma navn og logo på hjemmesiden
• 1.000,- kr. Sponsorer en spiller – ﬁrmanavn og logo på hjemmesiden samt på
spillerproﬁl. (anbefales .l bedsteforældrene)
• 500,- kr. Køb en bold – Glæden ved at vi har noget at spille med i OAKS.
•

Touch Down ak.er – 1,- kr. pr. scorede TD i sæsonen. (anbefales .l bedsteforældrene)

• 200,- kr. Passiv medlemskab i Oaks.
• Individuelle sponsorater – her er alt muligt, fra en ny overdækket arena .l en rulle tape,
kontakt den ansvarlige for sponsorafdelingen for mere informa.on.

