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Handlingsplaner 
 
Målsætning 1 
BKK skal være et rart sted at være og gode sociale relationer skal prioriteres højt og der skal 
være plads til alle: 
 
” Der skal i klubben herske en god og kammeratlig tone, hvor der kommunikeres med respekt for 
det enkelte medlem uanset social eller kulturel baggrund eller spilleniveau. 
 
Alle skal føle sig velkomne og klubben er forpligtet til at tage forberedt imod nye medlemmer: 
Dette gøres på børnesiden af trænerne, der i forvejen er informeret om første gang børnene møder 
op - gerne sammen med en forælder. På voksensiden gøres dette af en ”velkomstkomité” bestående 
af HOU og udvalgte medlemmer. Der anvendes velkomstfolder med information. 
 
De gode sociale relationer skal vedligeholdes og udvikles ved at der arrangeres fester, 
træningsweekends og ture af forskellig art, som f.eks. hytteture og Bakketure, skovture samt 
arrangementer som f.eks. bowling og bankospil.  
  
Det sociale aspekt skal også komme til udtryk i at der tilbydes fællestræning på tværs af 
afdelingerne, som f.eks. fællestræning af VSU´ere og MSU´ere , hvor også de ældste USU´ere 
deltager på det første træningsmodul”. 
 
Målsætning 2. 
Der skal tilbydes aktiviteter, der tilgodeser alle sportslige ambitionsniveauer: 
 
Der skal gives mulighed for deltagelse i holdturnering, individuelle turneringer, og mesterskaber. 
Herudover skal også arrangeres interne turneringer og klubmesterskaber for at imødekomme med-
lemmernes sportslige ambitioner på alle niveauer, men lige så meget for at skabe rammerne for at 
vedligeholde og udbygge de sociale relationer”. 
 
Målsætning 3. 
BKK skal markere sig positivt i idrætslivet: 
 
”Ved deltagelse i eksterne stævner og turneringer skal spillerne (iført klubdragt) optræde sportsligt, 
fair og respektfuldt. 
 
Klubben skal være repræsenteret ved årsmødet i DGI og SBKr. 
 
Klubben skal være repræsenteret ved det årlige repræsentantskabsmøde i FIG. 
 
Klubben skal være repræsenteret ved det årlige brugermøde med kommunen og Værebro Skole. 
 
Klubben skal være repræsenteret ved relevante receptioner. 
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Klubben skal med egen stand deltage i og markere sig ved Gladsaxe Kommunes årlige kulturfest. 
 
Klubben skal have kontakt til den lokale presse, når der er anledning til en positiv pressemeddelelse 
i form af sportslige præstationer”. 
 
Målsætning 4. 
Der skal tilbydes træning med uddannede trænere: 
 
”Klubben skal ansætte uddannede trænere, således at der kan tilbydes kvalificeret og udviklende 
træning til såvel børn som voksne. 
 
Klubben skal samtidig for at skabe kontinuitet i trænerstaben varetage en løbende uddannelse af  
ungdomstrænere. 
 
Kassereren har ansvar for, at der til enhver tid forefindes en gyldig trænerkontrakt mellem klubben 
og træneren”. 
 
Målsætning 5.  
BBK skal appellere til børn og unge: 
 
”Klubben skal have et tæt samarbejde med kommunen, skoler, SFO´er og fritidsklubber i 
lokalområdet i forhold til børns fritidsaktiviteter. 
 
Der skal tages individuelle hensyn til det enkelte barn og det skal være sjovt og lærerigt at være i 
klubben og gennem sociale aktiviteter skal der opbygges og vedligeholdes en fællesskabsfølelse”. 
 
Målsætning 6.  
BBK skal bestå af følgende afdelinger: ungdomsafdeling (USU), seniorafdeling (SSU), 
veteranafdeling (VSU) og motionistafdeling (MSU): 
 
”Ungdomsafdelingen (USU), der består af medlemmer fra 7-18 år er tilknyttet både SBKr. og DGI 
og er den naturlige fødekæde for klubben, og her mødes alle børn og unge i rækker efter alder. Her 
er der fokus på at give dem en god og motiverende oplevelse både træningsmæssigt og socialt. 
Omkring det træningsmæssige henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
Omkring det sociale henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
 
 
Seniorafdelingen (SSU), som består af medlemmer fra 16 år og opefter er tilknyttet SBKr. Her 
mødes de mere seriøse spillere og her ligger fokus på træning, træningskampe og turneringer. 
Der skal til hver sæson tilmeldes så mange hold som det er muligt ud fra det eksisterende 
spillermateriale. 
Det er vigtigt, at der er konkurrence blandt spillere om at komme på hold og om placering på 
holdet. 
Der skal tilbydes fælles træning, der tager udgangspunkt i det eksisterende spillermateriale med det 
formål at udvikle og motivere spillerne. 
Der skal gives mulighed for at deltage i eksterne individuelle turneringer og mesterskaber for at 
udvikle og motivere spillerne og få klubben repræsenteret. 
Det lægges samtidig vægt på de sociale relationer mellem spillerne. Disse skabes gennem 
holddeltagelse, den daglige træning, interne turneringer og festlige arrangementer. 
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Omkring det træningsmæssige henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
Omkring det sociale henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
 
 
Veteranafdelingen (VTU) består af medlemmer fra 40 år og opefter. Her mødes de spillere, der 
stadig har lyst til at fællestræning, holdkampe og turneringer og ikke mindst hyggeligt samvær. 
Omkring det træningsmæssige henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
Omkring det sociale henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
 
 
Motionistafdelingen (MSU) består af medlemmer fra 16 år og opefter. Afdelingen er tilknyttet DGI, 
der tilbyder både hold- og individuelle turneringer fra elite til begyndere. Her er der muligheder for 
både ambitiøse spillere og for spillere, der bare ønsker motion og en ugentlig banetid. Som hold-
spiller eller reserve er der mulighed for at deltage i fællestræning.  
For at sammenryste nye som gamle medlemmer afholdes der interne turneringer, der afsluttes med 
socialt samvær i form af spisning og/eller fest. Hvert år inviteres alle aktive over 16 år til at deltage 
i klubmesterskaberne. Der afholdes hvert 2. år træningsweekend, hvor også seniorer og veteraner 
kan deltage. Alle arrangementer præsenteres via opslagstavlen i klublokalet samt på hjemmesiden. 
Omkring det træningsmæssige henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
Omkring det sociale henvises til udarbejdet plan for den aktuelle sæson. 
 
Målsætning 7. 
BBK skal i alle fire afdelinger være repræsenteret i holdturneringer under SBKr./DGI: 
 
Klubbens fire afdelinger skal være repræsenteret i turneringer under DGI og SBKr. og derved have 
mulighed for at kunne tilbyde turneringer, idet turneringer er vejen til forståelse af spillerens eget 
niveau og er medvirkende til at udvikle spilleren og kan give succesoplevelser, der kan have en 
motiverende virkning på spillerens deltagelse i efterfølgende træning”.  
 
Målsætning 8.  
BBK skal til enhver tid optræde etisk korrekt i forhold til samfundet: 
 
”Klubben skal udvise social ansvarlighed, hvorfor der er en klar rygepolitik. 
 
Klubben skal til enhver tid overholde lovkravet om børneattester. 
 
Klubben skal behandle alle sine medlemmer med respekt uanset social eller kulturel baggrund”. 
 
 
Målsætning 9.  
BBK skal være velorganiseret på alle niveauer og have en sund økonomi: 
 
Bestyrelsen: 
Der skal sidde en engageret bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær, udvalgsformænd 
for h.h.v. USU, SSU, MSU, VSU og HOU samt menigt bestyrelsesmedlem i.h.t. klubbens love §11. 
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For at vedligeholde engagement er det vigtigt, at arbejdsopgaverne fordeles ligeligt mellem 
bestyrelsesmedlemmerne med hensyntagen til det enkelte bestyrelsesmedlems interesser og 
kvalifikationer. 
 
Bestyrelsen skal til enhver tid arbejde med udgangspunkt i klubbens målsætning, 
 
Kassereren skal hvert år udarbejde regnskab. 
 
Bestyrelsen skal hvert år for den kommende sæson udarbejde budget, der skal være realistisk set i 
forhold til forventet medlemsantal og den aktuelle egenkapital. 
 
Inddrivelse af kontingenter skal ske i så god tid, at sidste betalingsfrist h.h.v. 1. august og 1. februar 
kan overholdes af medlemmerne. 
 
Der skal være stor attention på at forfølge evt. restancer, så snart sidste betalingsfrist er overskredet 
i form af rykkerskrivelser og opfølgning på disse, så klubben hele tiden har den budgetterede 
likviditet. Ansvaret herfor påhviler formanden og kassereren i fællesskab. 
 
Udvalgene: 
Det skal til stadighed tilstræbes, at der sidder en formand for hvert udvalg, der med engagement har 
det overordnede ansvar for overholdelse af afdelingens budget ved løbende opfølgning og tilpasning 
af aktiviteter. 
 
Udvalgene skal have opbakning fra den siddende bestyrelse”. 
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