
’Styrk økonomien 
i din klub’ 
- meld dig til kurset!
Badminton Danmark inviterer til tre spændende aftener med 

fokus på salg- og marketingfaglighed, hvor der er fokus på den 

praktiske anvendelse.
 

Få inspiration til, hvordan der kan skabes en forbedret økonomi  

i din klub eller dit sportsprojekt. 
 

I spidsen for kurset står Steen Fladberg og Arne Buch, som  

giver praktiske råd og inspiration til at få succes med spon- 

sorater, indtjeningsprojekter og mulighederne i forhold til fonde. 
 

Steen Fladberg er formand i Køge Badminton Klub, medlem af 

HB Køges bestyrelse, tidligere direktør i Sport One Danmark og 

tidligere verdensmester i badminton.
 

Arne Buch er indehaver rådgivningsvirksomheden Buch  

Consult, tidligere direktør for GOG og HC Odense og formand 

for Skårup Idrætsforening. Begge kursusledere har desuden en 

baggrund som cand.merc.
 

Steen og Arne kommer med en masse viden om den kommer-

cielle del af badmintonsporten inklusive organisering og struk-

tur, så indholdet er skræddersyet til deltagerne.
 

Kurset byder på en kombination af workshop, foredrag og  

dialog, hvor der bliver mulighed for at drøfte emner, der har 

særlig aktualitet for den enkelte deltager.
 

Det er for alle fra klubben, der vil bidrage til at udvikle rammerne 

for klubbens sportsaktiviteter gennem en forbedring af det 

økonomiske potentiale. Det vil sige foreningsledere, udøvere, 

forældre, rådgivere, mv. Der kræves ingen særlig baggrund.
 

I løbet af kurset vil de blandt andet komme ind på:

• Hvad kan vi sælge? 

• Hvordan organiserer vi os?

• Hvem skal vi tage fat i?

• Hvordan sælger vi?

• Fonde/Kommuner

• Cases – hvad har andre gjort med succes?

•  Udfordringer fra hverdagen med det kommercielle arbejde, 

dialog og sparring
 

Vi håber, at vi ses til en lærerig og uformel aften.

På kurset vil der blive udleveret yderligere 

materiale til eget brug.

Tilmeld dig senest 29. december ved at 

udfylde kontaktformular her https://surveys.

enalyzer.com?pid=nadurug4.

Pris: Kr. 1.200. Ved yderligere deltagere fra 

samme klub er prisen kr. 800. Vær opmærk-

som på at de fleste kommuner refunderer 
hovedparten af beløbet. 

Prisen er inklusive forplejning, som vil være 

sandwich/smørrebrød/

let anretning samt kage 

og drikkevarer.

 

De tre kurser bliver afholdt følgende datoer:

• 9. januar klokken 17.30-21.00 i Aalborg

  Adresse: Aalborg Triton - Cafe Triton, St-

jernevej 5, 9200 Aalborg SV

• 16. januar klokken 17.30-21.00 i Kolding

  Adresse: Kolding Badminton Klub 

Bramdrupskovvej 30, 6000 Kolding

 

• 23. januar klokken 17.30-21.00 i Gladsaxe

  Adresse: Gladsaxe Søborg Badminton- 

klub, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 

2860 Søborg.
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