
 

Udviklingsaftale  
Sammen gør vi jer stærkere
Kunne I tænke jer flere medlemmer, at starte et nyt hold op, at få styr på det administrative 
arbejde i foreningen eller noget helt fjerde? 
Lad os gør det sammen!



Sæt fokus på udvikling 
I opstiller målet, vi hjælper med at nå det. 

Udviklingsaftalen har til formål at sikre et tæt samarbejde mellem foreningen og 
BDFL Floorball konsulenten i en afgrænset periode, for at nå de opstillede mål. 
Det/de ønskede mål kan opstilles på baggrund af overordnede målsætninger, 
udfordringer eller potentialer i foreningen.

Som en vigtig del af aftalen udarbejdes der fra start en handlingsplan, der bryder 
forløbet ned til konkrete handlinger, som udføres af hhv. foreningen og konsulenten.

Udviklingsaftalen er gratis og giver jer mulighed for mellem 6 og 18 timers 
rådgivning, sparring og praktisk hjælp fra konsulenten, som også er ansvarlig for at 
sikre den løbende opfølgning og afsluttende evaluering via telefonsamtaler og 
møder, fysisk og/eller digitalt.  

Hvad der f.eks. kan arbejdes med? 
- Opstart af nye hold, herunder rekruttering og hjælp til de første træninger
- Udarbejdelse af et årshjul, hjælp til markedsføring eller andet administrativ arbejde
- Større strategisk arbejde



 Det praktiske
En udviklingsaftale varer mellem 3 
mdr. og 2 år. Dette afstemmes ift. 
jeres ønsker og behov
Der skal i startfasen udarbejdes en 
handlingsplan for forløbet, som bilag 
til kontrakten. Konsulenten er 
ansvarlig for den fysiske udarbejdelse 
af handlingsplanen samt den løbende 
opfølgning gennem forløbet
Foreningen skal have en 
kontaktperson, der er foreningens 
ansvarlige for forløbet. Dertil 
forventes der inddragelse af 
minimum én anden person fra 
foreningen, for at sikre det bedst 
mulige forløb.

Det med småt
For at indgå en udviklingsaftale med 
BDFL Floorball skal foreningen være 
medlem af både DGI og Floorball 
Danmark
Da BDFL Floorball ikke beskæftiger 
sig med målgruppen børn 0-12 år, 
kan indsatser målrettet denne 
aldersgruppe ikke indgå i aftalen
Da BDFL Floorball ikke beskæftiger 
sig med turnerings- og elite-aktivitet, 
kan indsatser målrettet 
turneringshold eller elite-arbejde ikke 
indgå i aftalen.  
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