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BADMINTON DANMARK
INVITERER TIL

EKSLUSIVT BUSINESS CLUB 
GOLF & GOURMET EVENT 
PÅ ”THE SCANDINAVIAN NEW COURSE” 
FREDAG DEN 4. OKTOBER 2019

I regi af Badminton Danmarks Business Club, har vi 
hermed fornøjelsen af at invitere dig med til en unik 
og eksklusiv oplevelse, hvor golf, gourmet og 
badminton er i centrum. 

Herlighederne foregår i smukke omgivelser nær 
søer og skov på den udfordrende golfbane "The 
Scandinavian New Course" i Farum.

Arrangementet er uden forpligtigelser.

Vi vil dog benytte lejligheden til at fortælle mere om 
vores projekt, Badminton Danmarks Business Club, 
samt vores helt nye talentudviklingsstrategi og High 
Performance model, der skal sikre, at Badminton 
Danmark også i fremtiden kan leve op til sin 
målsætning om at være blandt de fire bedste 
nationer i verden.

Vi har sammensat et spændende og eksklusivt 
program, som du finder på næste side.

Der er gratis at deltage i arrangementet.

Tilmelding skal ske til undertegnede senest 1. 
september 2019. Der er begrænset pladser, hvorfor 
hurtig tilmelding tilrådes.

Badminton Danmark håber meget at se dig til dette 
spændende arrangement, hvor vi sammen i et stærkt 
business netværk, kan være fælles om at skabe 
grundlaget for nye danske verdensstjerner indenfor 
badminton. Vel mødt til en uforglemmelig dag.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for 
yderligere informationer.

Mange venlige hilsner

INVITATION

Bo Jensen 
CEO, Badminton Danmark
+45 30 916 016
boje@badminton.dk

Jesper Alsing Larsen
Partner, Allianc  Marketing Group
+ 45 60 131 322
jela@allianc.dk



PROGRAM
11.30 
Mødetid, indskrivning og omklædning.

11.45 
Åbning af Drivning Range. Der vil blive serveret lette forfriskninger.

12.00
Velkomst ved Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen.
Thomas Stuer–Lauridsen, tidligere topspiller i badminton og indehaver af
Golf Business Partner, fortæller om dagens program og giver lidt praktiske 
 informationer.

12.45 
Gunstart (handicapbegrænsning på 30,0 med mulighed for dispensation)

17.45 
Matchen forventes afsluttet.

18.00 
Networkning, Meet & Greet samt Q&A med danske landsholdsspillere / trænere.

18.45 
Gourmet middag med 3 retters menu og udsøgte vine.
I pausen mellem retterne fortæller vores cheflandstræner, Kenneth Jonassen, om 
den unikke Badminton Danmark High Performance Model, som formår med 
relativt begrænsede ressourcer at udvikle danske badmintonspillere til 
internationale stjerner i verdensklasse, med fokus på det hele menneske. 
Efterfølgende fortæller sportschef, Jens Meibom, om tankerne bag vores nye 
talentudviklingsstrategi.

Aftens tema vil være; ”Udvikling af det personlige potentiale”. Hvordan du selv 
kan bruge modellen i dit private og professionelle liv, bliver du også klogere på 
her.

20.00
Uddeling af præmier til dagens vindere.






