LSF2004 Forældremøde 23. Maj 2016
Sponsorater v. Thomas Bejer-Andersen
Thomas var inviteret til at fortælle lidt om sponsorer i LSF og give en peptalt til
forældrene. Thomas er nyt bestyrelsesmedlem og klubbens nye sponsor
repræsentant.
“Hvis vi gerne vil samle og holde på de bedste spillere, skal vi også kunne tilbyde
noget lækkert…” Sådan indledte Thomas sit syn på sponsorer. Thomas kommer med
stor erfaring fra håndboldverdenen, hvor han bl.a. har medvirket til at stifte en
erhvervsklub, og vil gerne bringe sin erfaring med til LSF. Sponsorater drives i stor
stil gennem Ole Barcas engagement og evne til at trække på de lokale virksomheder i
Smørum; men hvis vi skal opnå mere, er vi i klubben nødt til at nå længere ud til de
mange forældre til klubbens ungdomsspillere og skabe sponsorater fra arbejdspladser
og netværk.
Formålet er at skabe de bedste betingelser for vores børn. Dette gælder både i
forhold til gode trænere og dermed god træning samt at vores børn kan spille i pænt
og præsentabelt tøj mv. For vores årgang vil vi gerne have nye spillersæt. Med 4
hold, har vi brug for 56 spillersæt til en samlet pris på ca. 23.500 kr. + moms.
Hvad kan vi gøre?
Vi skal ud til vores arbejdspladser og i vores netværk og gøre en indsats. Der er en
række elementer vi kan slå på:
- Vores årgang gør det rigtig godt, og satser på bredden samtidig med at vores
drenge opnår rigtig flotte resultater
- Et sponsorat er 100% fradragsberettiget for virksomheden
- Vores sponsorer kan få tryk på trøjerne
- Vores sponsorer vises på hjemmesiden med logo
- Vi kan tilbyde hjælp, afhængig af sponsorens behov (primært opgaver som
drengene kan udføre) – Tænk gerne ud af boksen for at opnå sponsoratet
- Helle har forfattet en mail, som beskriver årgangen, som kan bruges som
inspiration
- Thomas vil sikre at der udarbejdes noget materiale om LSF som kan bruges
- For ikke at kontakte allerede eksisterende sponsorer skaffer Helle en liste over
nuværende sponsorer
Størrelse på sponsorater?
- Alle sponsorater er velkomne. Dog skal vi være opmærksomme på, at hvis der
f.eks. ønskes tryk på vores trøjer, er omkostningen til tryk ret stor, hvorfor man
skal satse på min. 3.000-4.000 kr. Ved ønske om tryk
- For at sponsorere et fuldt spillersæt (ene-sponsor) skal beløbet op på ca. 9.000
kr. inkl. moms.
Hvad skal vi huske, når vi har fundet en sponsor?
- Helle er kontakt for årgangen og kan hjælpe med det praktiske (faktura etc.)
- Vi skal sørge for god behandling f.eks. ved at sende tak, holdfoto osv.
Husk nuværende sponsorer: Danbolig og Realmæglerne:
LSF har lavet en rigtig flot aftale med Danbolig og Realmæglerne således at hvis et
køb eller salg af hus formidles med reference til LSF gives et tilskud til LSF på 5.000
kr. hvoraf halvdelen går til holdet. Husk derfor dette i hele jeres netværk som
står overfor at købe eller sælge – og husk at vi skal oplyse LSF ved aftalens
indgåelse!

Nyt spillersæt
En del af årsagen til sponsortemaet er holdets behov for nye spillersæt. Der skal
indkøbes 56 spillersæt (t-shirt, shorts og strømper) samlet pris er 23.500 kr. + moms.
Der var dialog omkring fordele/ulemper ved hhv. sponsorater og egenbetaling.
Det blev besluttet at:
- Der skal indkøbes nye spillersæt
- Helle arrangerer en dag for at prøve størrelser (husk at vi går efter at tøjet kan
passe i min. 2 år)
- Indtil afslutning 18/6 har alle forældre til opgave at forsøge at finde sponsorer
- Før sommerferien tages stilling til sponsorerindtægt og behov for egenbetaling.
Der var på mødet opbakning til at der etableres egenbetaling af resterende beløb
(og hvis nødvendigt det fulde beløb, 591 kr. pr. sæt)

Bolddrenge til LSF senior:
Helle har meldt årgangen til at være bolddrenge til LSF senior kampe. Interessen
har dog været mindre den seneste tid, hvorfor det blev diskuteret om vi skal
fortsætte.
Beslutningen blev, at vi fortsætter med ansvaret indtil sommerferien, hvorefter
Helle overdrager opgaven til en af de yngre årgange, hvor drengene forhåbentlig
vil synes om at få lov at være med.

Aktivitetsudvalg:
Hjælp til aktivitetsudvalget:
Hvis nogle forældre vil hjælpe i aktivitetsudvalget vil det blive meget positivt
modtaget. Kontakt Benneth (30795162) hvis man gerne vil være med. Udvalget
mødes ca. 4-5 gange om året og aftaler aktiviteter og opgaver. Derudover er der
diverse opgaver ifm. Aftalte aktiviteter. Pt. Består udvalget af Morten (Lucas
Værslev), Hanne (Jonathan), Betina (Emil), Benneth (William) samt Helle i rollen
af holdleder. Input til aktivitetsudvalget modtages også meget gerne.
-

LSF afslutning 18. juni:
18. juni afholdes traditionen tro afslutning på tværs af årgange. Det starter om
formiddagen med diverse boldspil. I løbet af arrangementet kåres diverse spillere
fra årgangen.
Om eftermiddagen spiller LSF senior sæsonens sidste kamp på hjemmebane, hvor
der i pausen vil blive arrangeret underholdning. Spillere og forældre opfordres til
at blive til kampen.
Efter kampen arrangeres (ligesom sidste år) grill hygge for årgangen ved
shelter/bålplads ved Springbrættet. Aktivitetsudvalget sørger for at grillen er klar,
mad og drikke skal man selv medbringe.
Info om påsketur 2017:
Vi forsøger at lave en tur i tråd med dette års påsketur. Sæt derfor allerede nu
kryds i kalenderen.
• Prisleje: Ca. 3000 kr.
• Sted: Forventet Tyskland/Holland
• Omfang: ca. 4 dage inkl. En dag med træning forud for selve stævnet
• Øvrigt: Forsøg på at arrangere med flere årgange
Konceptet forventes at være i stil med dette års tur, med en samlet bustur,
indkvartering på vandrehjem og et fodboldstævne med fodbolden i centrum og
international deltagelse.

-

Øvrige forventede arrangementer:
Fodboldgolf forsøges arrangeret i august (evt. erstatning for fredagstræning)

-

-

Ønske om endagstur til Tyskland og se kamp (evt. Hamburg) i efteråret. Nærmere
info følger senere. Meld evt. til Benneth, hvis man ønsker at køre i bil, så vi kan
vurdere om turen skal foregå i biler eller med bus.
Loppemarked:
Vi forsøger at arrangere et loppemarked i sensommeren. Vi har fået lov at låne
udeareal hos Ole Barca, og kan derfor også skabe indtægter ved salg af diverse
kaffe, kage, drikkevarer og spise
Meld meget gerne til Benneth, hvis man vil hjælpe med at arrangere. Der
indkaldes til møde snarest.
Overskud går til holdets påsketur samt evt. til opsparing til senere dyrere tur.
Føler ift. Fodboldakademi senere:
Ældre årgange har været på forskellige længere ture på fodboldakademi. Det har
været med stor succes, men koster også en del (i omegnen af 8.000kr. pr.
spiller). Der har været forskellige ture, bl.a. til England hvor et hold har haft 1-2
dage på forskellige akademier (f.eks. Manchester, Chelsea osv.) i samlet ca. 5
dages træning og oplevelser af forskellige stadions.
Vigtige input fra mødet var:
o Der skal arrangeres med tanke for bredden, så alle spillere kan deltage
o Der skal spares op i god tid, så udgift kan reduceres

Status fra Jan/trænere:
-

-

-

-

-

-

Jan har nu været tilknyttet årgangen i næsten 2 år, og er fortsat begejstret for
den store udvikling, der sker på holdet. Jan udtrykker selv at være overrasket
over den store udvikling der fortsat sker hos spillerne. Der stilles høje krav, og
spillerne yder en fantastisk indsats. Med 4 hold er der stor bredde, og årgangen
favner det hele, med både plads til helt nye fodboldspillere og høje ambitioner for
de bedste hold.
Flot fremmøde:
Generelt er der rigtig flot fremmøde til både træning og kampe. Langt de fleste
dage er der +40 spillere til træning. Husk fortsat afbud til Jan pr. SMS (Især
vigtigt ved sen afmelding fra kamp, men også til træning)
I efteråret forventes fortsat 4 hold:
o Hold 1: Forsøger at få plads i Øst 1 (bedste række i Øst)
o Hold 2: Forsøger at få 4. bedste række i Øst
o Hold 3+4: Forventer at fastholde de nuværende rækker
Antal kampe:
Jan har fokus på, at alle spillere skal med ud og spille kamp. Indtil videre bør de
fleste have opnået at spille minimum 3-4 kampe.
Pladser på holdet:
Der er ikke faste hold. De fleste spillere kan spille på 2 hold (f.eks. være med på
både 1. og 2. hold eller 2. og 3. osv.). Pladserne på banen er heller ikke helt
fastlåst. Der forsøges med forskellige positioner for spillerne. Dog vil man i nogle
kampe opleve at der stilles efter stærkeste opstilling efter trænernes vurdering.
Fokus i træningen og kampene:
Der er fortsat fokus på at ”spille fodbold”. Dvs. at Jan ikke lægger stor vægt på
det taktiske endnu; men prioriterer at spillerne lærer at spille ordentligt sammen.
Mere taktisk fokus vil blive introduceret, når vi skal til at spille 11-mands. Næste
år er fortsat 8-mands; men der tilmeldes muligvis et 11-mands hold i en højere
årgang/række i vinterturneringen
Trænerkapacitet:
Det fungerer generelt rigtig godt med trænerteamet. Et par flere ungdomsspillere
kommer ind i mellem (Josef og Peter Therkelsen) kommer ofte og hjælper om
fredagen. Det kan dog knibe med trænere til nogle udekampe, hvorfor man meget
gerne må melde sig, hvis man vil påtage sig den opgave (behøver ikke være

-

permanent). Derudover kan ekstra kræfter altid bruges, så sig til Jan, hvis I vil
hjælpe.
Fysisk træning:
Med de ambitiøse planer for efteråret, er der ikke råd til at spillerne mister
kondition i sommerferien. Vi kan derfor se frem til et ambitiøst fysisk
træningsprogram for sommerferien. Derudover forventer Jan at spillerne vil blive
testet før og efter sommerferien.

Øvrigt:
Vildbjerg Cup:
Der er tilmeldt et enkelt 8-mands hold til Vildbjerg i uge 30. Der er pt. 10
spillere, så hvis en enkelt mere ønsker at komme med, er der stadig en plads.
Der stilles hold i B-rækken. Andreas og BN er med som trænere. Forældre som
vil med og campere skal huske at tilmelde på Vildbjerg hjemmesiden med
reference til LSF.
Kronborg Cup:
Der er tilmeldt 2 hold til Kronborg Cup. Holdene udtages i løbet af sommeren;
men gå gerne ind allerede nu og afmeld, hvis man ikke kan deltage. Kronborg
Cup er i weekenden uge 31 (sidste weekend i skoleferien) og der deltages med
et A og et B række hold.
Møller sætter hold, som til normale kampe.
Landsbyløbet:
Der var forslag om, at der er Landsbyløbet i Smørum den 4. juni. En opfordring
til, at dem som har lyst stiller op i spillertrøjer for LSF. Aktivitetsudvalget
opretter en aktivitet, som man kan tilmelde sig, hvis man ønsker en spillertrøje
og fælles koordinering ifm. Løbet. Tilmelding til selve løbet foretages dog
individuelt.

Tak for et godt møde og flot fremmøde – Husk at gøre en indsats
for at skaffe sponsorer…

