
 

Strandby Tornados 

Strategiplan og værdisæt 

2018 – 2020 

”På vej videre” 
 

Nu situationen 

Nu situationen er en kort beskrivelse af hvordan situationen ser ud i dag, hvad fungere 

godt og hvad fungere mindre godt, og hvad er der af risici i klubben. 

 

På en positive side ser vi følgende 

 En velfungerende stor bestyrelse  

1. Bestyrelsen er sammensat, således at den repræsentere spillere fra de 

yngste årgange og op til de ældste ungdomsspillere. 

2. Opgaverne er klare og fordelt mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

3. Stopper en person i bestyrelsen, vælter det ikke hele klubben. 

4. Med klare defineret opgaver er det lettere at finde nye medlemmer til 

bestyrelsen, da vi nemt kan fortælle hvad det indebærer af sidde i 

bestyrelsen. 

 Hold i toppen af alle ungdomsrækker, herrehold og damehold i 1. division, og endnu 

et herrehold i 2. division og bredden med et herre motionshold. 

 Der er godt samarbejde på tværs af holdene 

 Det sociale i klubben er rigtig stærkt, med godt sammenhold og massere af 

aktiviteter på tværs af klubben, med stor opbakning til alle arrangementer. 

 Med det aktivitetsniveau vi har nu er der en fornuftig økonomi 

 Klubben har godt med udstyr, bander, stave og mål mv. 

 Gode halfaciliteter, da vi kun deler med badminton. 

På den anden side, så er der risici og problemer, som vi kan arbejde med, eller som 

minimum er opmærksomme på 

 Svært altid at finde trænere til ungdomsholdene. Tit er det forældre til nogen af 

børnene og det er virkelig værdsat, men har de ikke selv spillet floorball har de nok 

svært ved at løfte niveauet både teknisk og taktisk. 

 Vi er en udkantsklub, hvordan sikre vi antallet af medlemmer eller hvordan 

tiltrækker vi flere medlemmer? 

 Vægten ligger på ungdommen, hvad gør vi for seniorerne på henholdsvis dame og 

herresiden 

 Hvordan sikre vi kontinuitet i bestyrelsen fremadrettet? 

 



 Indtægtssiden bygger på få indtægtskilder, hvad hvis vi ikke har disse muligheder 

fremover, hvad gør vi så? 

 Der er usikkerhed og de kommunale tilskud, herunder Frederikshavnerordningen. 

 Kan vi få nok haltider? 

 

For at komme fra nu situationen til ambitionen for klubben i 2018-2020 skal vi arbejde med 

følgende model 

 

Vision  

Visionen er beskrivelse af hvilket redskabet og tiltag, vi som klub, har tænkt os at gøre 

brug af for at nå resultaterne.  

 Opretholde en stærk bestyrelse 

 Bevare 1 klub igennem sociale arrangementer for alle spillere, forældre og 

bedsteforældre. 

 Fælles værdier for hele klubben, som bygges op fra ungdomsafdelingen, som 

bærer værdierne hele vejen op fra poderne til seniorafdelingen. 

Vision 
(Ambition)

Strategi 
(Fokus)

RESULTATER

Kultur 
(Værdier)



 Vi skaber holdene ud fra det kulturelle, der skal være plads til alle. 

 Fastholde konstellationen med ungdomsspillere og trænere og rollemodeller for de 

yngre spillere.  

 Skal være en talentfabrik, og skabe elitehold på fundamentet af klubkulturen. 

 Den røde tråd skal løfte det tekniske og taktiske niveau. 

 

Strategi, Fokus og milepæle  

Strategien er en beskrivelse af de opgaver som opgaver som skal løses for at nå visionen 

og resultaterne. 

 Der skal fortsat arbejdes med og bygges på en samlet ”Playbook”, som bliver en 

rød tråd igennem hele klubben, lige fra U5 og op til seniorafdelingen, således at der 

afleveres en komplet floorballspiller til seniorafdelingen. 

 

 Hele klubben involveres både socialt og sportsligt 

 Forankring af klubbens værdier 

 Etablere sig som Herre liga klub 

 Der skal kigges på nye indtægtsområder, således vi ikke er så sårbare ved 

eventuelle kommunale ændringer 

 Fortsætte rekruttering af trænere på højt niveau 

 Forbedring af hallen, således der er plads til flere tilskuere og mulighed for 

forbedring af cafeteriaet.  

 Rekruttering af nye medlemmer via skolen, eventuelt ved at skabe aktiv fritid 

igennem SFO og samtidig hjælpe skolen med at materialer og ”Lærer/Træner” til 

”Understøttende undervisning”. 

Komplet senior spiller 
som kender 

spillesystemet

Øvelser og spillesystem 
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tilpasset U15

Øvelser og 
spillesystem 
tilpasset U13

Øvelser og 
spillesystem 
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 Tiltrække nye medlemmer via forældre og bedsteforældre til familie- og 

motionsfloorball. 

 Finde en venskabsklub i Göteborg, som vi kan besøge og omvendt og den vej rundt 

skabe relationer til nogle bedre klubber og samarbejdspartnere. 

  

Værdier 

Fællesskab  
 
Vi skal være én klub som: 
- Har et stærkt sammenhold med plads til alle 
- Gør det spændende for medlemmerne ved sociale arrangementer 
- Skaber glæde og stolthed 
 
Respekt  
 
Vi skal være en klub som: 

- Behandle andre, som vi gerne selv vil behandles 
- Tager medansvar overfor hinanden 
- Er fair over for vores modspillere og dommere  

 
Udvikling 
 
Vi skal være en klub som: 

- Sætter høje mål og være blandt de bedste 
- Højner alles niveau  
- Er nytænkende  

 
Forslag til One liner 

 

 Vi skaber det selv  

 Vi gør vores bedste  

 Vi tager folk med storm 

 Vi kommer med storm 

 Kommer med storm 

 Storm fra Nord 

 Højtryk fra Nord 

 Fart, fight, teknik 

 Født til fart (eller fight) evt. på engelsk 

 Når storm ikke er nok 

 Vinde der rør´sig 

 Spiller hinanden bedre 

 Fællesskabet styrker 

 Kultur skaber resultater 

 

 

 



Opsamling  

 

Vision 

EN klub som skaber resultater på fundamentet af klubkulturen, sammenholdet og de 
fælles værdier. 

 

Strategi, fokus og milepæle 

 EN klub hvor alle involveres både socialt og sportsligt 

 Bevare en stærk organisation med klare defineret roller, som kan modstå afgang 

 ”Playbook” fortsættes og bliver den røde tråd igennem hele klubben 

 Forankring af klubbens værdier 

 Rekruttere trænere på højt niveau og fastholde ungdomstrænere som assistenter 
og rollemodeller 

 Bistå skolen med materialer og ”lærer/træner” til understøttende undervisning 

 Rekruttering af nye medlem igennem forældre, bedsteforældre, skole, SFO og 
børnehaver. 

 Finde en venskabsklub i Göteborg, så der skabes relationer til bedre klubber 

 Undersøge optimering af hallen, plads til flere tilskuere med integreret cafeteria  

 

Værdier og kultur 

Fællesskab  
Vi skal være én klub som: 

 Har et stærkt sammenhold med plads til alle 

 Gør det spændende for medlemmerne ved sociale arrangementer 

 Skaber glæde og stolthed 
 

Respekt  
Vi skal være en klub som: 

 Behandle andre, som vi gerne selv vil behandles 

 Tager medansvar overfor hinanden 

 Er fair over for vores modspillere og dommere  
 

Udvikling 
Vi skal være en klub som: 

 Sætter høje mål  

 Højner alles niveau  

 Er nytænkende  
 

 

 

 

 

 



Resultater 

 

 ”Playbook” som igennem forskellige lege / øvelser skaber en komplet floorballspiller 
når han/hun ender som seniorspiller 

 Klubbens værdier og ambitioner skal formidles ved en foreningsaften, flyers, 
plakater, website og facebook mv. 

 Værdier og ambitioner skal forankres og integreres til træning og kamp 

 Tilgang af 10-15% nye medlemmer både i de helt små årgange samt motionister 

 Få skabt kontakt til venskabsklub samt arrangeret første tur til Gøteborg 

 Tornados skal være en forgangsklub, som andre klubber gerne vil lære af 

 Dialog med kommunen og skolen omkring tilskuerpladser og cafeteria muligheder. 

 Alle hold skal ligge i toppen af deres rækker 

 Første landsholdsspiller udklækket fra Strandby 
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Tidslinje 

 

2018-
2019

•Opstart på ny Playbook

•Formidling af værdier og ambitioner fastholdes

•Undersøge venskabsklubber i Gøteborg

•Ungdomshold deltage i udenlandske cupper

•Opstart dialog med skole og kommune vedr. faciliteter

•1. Division Herre skal slutte i top 3 

•Alle hold skal ligge i toppen af deres rækker og opnå deltagelse i Final 4 stævner, 
hvor det er muligt (U17)

•Fortsætte udvikling af U19 landsholdsspillere

•Flere fællesarrangementer inklusiv spisning, bingo og fastelavn mv.

•Pleje af sponsorer skal vægtes højere, kampinvitationer inkl. spisning, julehilsen 
mv.

2019-
2020

•Vedligeholde Playbook samt formidling af denne til trænerne.

•Fastholde formidling af værdier og ambitioner

•Nettotilgang af 5-10 nye medlemmer

•Første besøg hos / af venskabsklub 

•Fortsætte dialog med skole og kommune omkring faciliteter

•1. Division Herre skal vinde turneringen og dermed rykke op i ligaen

•Alle hold skal ligge i toppen af deres rækker, og opnå deltagelse i Final 4 stævner, 
hvor det er muligt (U17/U20)

•Fastholde udviklingen af flere U19 landsholdsspillere

•Vedligeholde og forny fællesarrangementer inklusiv spisning, fasterlavn og bingo 
mv.

•Sponsorerne skal fortsat plejes, med kampinvitationer inklusiv spisning, 
præsentation til kampen osv.

2020-
2021

•Viderebygning på Playbook samt formidling af denne til trænerne

•Formidling af værdier og ambitioner fastholdes

•Nettotilgang af 5-10 nye medlemmer

•Fortsætte besøg hos / af venskabsklub

•Alle hold skal ligge i toppen af deres rækker, samt deltage i Final 4 stævner

•1. Division Herre spiller første år i Herreligaen

•Første landsholdsspiller udklækket fra Strandby

•Udvikle flere U19 landsholdsspillere

•Udvikle A-Landsholdsspiller

•Fastholde og forny fællesarrangementer.

•Sponsorerne skal fortsat plejes, med kampinvitationer inklusiv spisning, 
præsentation til kampen osv.


