KLUBPROFIL
ESG
Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og
Esbjerg Badminton Klub i 1991.

Mission:


ESG skal være Danmarks bedste badmintonklub.



ESG skal udbrede interessen for badminton i Esbjerg området og den syddanske
region gennem træning og deltagelse i turneringer og stævner.



ESG skal være den ledende klub Esbjerg området og den syddanske region.



ESG’s ungdomsspillere skal være blandt landets bedste



ESG skal spille i prof-ligaen.



ESG skal stå som arrangør af større nationale og internationale stævner.



ESG skal lede et forpligtende sportsligt samarbejde med området andre klubber.



ESG skal have en solid økonomi.



Interessen for badminton skal søges realiseret gennem en alsidig medlemskreds
bestående af spillere og ledere, der alle arbejder for at skabe de bedst mulige
forhold for badminton.

Vision:

Handleplan:
ESG har vedtaget en Handleplan 11 der dækker perioden 2008-2011. Handleplanen er
delt op i flg. hovedområder:


ESG vil styrke talentudviklingen igennem en fokusering på flg.
indsatsområder:
Ungdomsarbejdet i de yngre årgange.
Træningskvalitet
Tilbud til ESG’s absolutte elite



ESG styrke motionistudviklingen igennem fokusering på flg.
indsatsområder:
Motionistaktiviteter – turneringer/træning med elitespillere.
Etablering af flere veteranhold.



ESG vil styrke økonomi-/sponsoraktiviteterne igennem en fokusering på
flg. indsatsområder:
Udbygning af nuværende sponsorkoncept via professionalisering af
sponsorarbejdet.
Etablering af firmaturneringer
Etablering af ESG’s venner.



ESG vil forbedre kantineforholdene i Esbjerg Badmintoncenter igennem
en fokusering på flg. indsatsområder:
Forsøge at få andre til at overtage forpagtningen af kantinen.
Indføre sund mad i kantinen

Medlemsforhold:
ESG er en af Danmarks største badmintonklubber med ca. 900 medlemmer. Der er
ca. 40 seniorspillere, ca. 300 ungdomsspillere og ca. 560 motionister.

ESG har en kommunikationsstrategi.





ESG har en aktiv hjemmeside
Nye medier bruges aktivt.
Handleplan for mediekontakt
ESG skal blande sig i den idrætspolitiske debat.

Sportslige aktiviteter:
ESG’s 3 seniorhold spiller pt. i 2. division, Danmarksserien og Jyllandsserien.
ESG’s ungdomsspillere er inde i en positiv udvikling resultatmæssigt, hvor flere af
spillere hører til blandt Europas og Danmarks bedste. Ved Europamesterskaberne for
ungdom i 2007 fik ESG således 2 guld-, 1 sølv- og 2 bronze medaljer. Ved Europamesterskaberne for ungdom i 2011 fik ESG 3 guldmedaljer, og ved de Danske
mesterskaber for ungdom fik ESG 2 guld- og 1 bronzemedalje.
ESG har siden 2000 haft 2 kinesiske spillere ansat, der har været en stor
inspirationskilde på alle niveauer i klubben. Der er også 2 kinesiske spillere at finde i
ESG’s spiller- og trænerstab i sæsonen 2010-2011.
ESG ønsker udover at satse elitemæssigt også, at pleje bredden optimalt. Det
indebærer bl.a., at der er tilknyttet trænere og holdledere til samtlige senior- og
ungdomshold.
ESG afholder en række sociale arrangementer for klubbens ungdomsspillere i
løbet af en sæson: sommerlejre, ungdommens dag , badmintonskoler, badminton for
små fødder, minisport, åben hal mm.

Den vestjyske model:


ESG ansætter 2-3 toptrænere der skal være blandt de bedste i Danmark



ESG ansætter 2 kinesiske/professionelle spillere, der både fungerer som
spillere, trænere og rollemodeller i klubben.



ESG satser målrettet på at udvikle ungdomsarbejdet.

Projekter:


Satelitkraftcenter



Eliteidrætsklasseprojektet



BATK – Badminton Aldersintegreret Træningskoncept.

 Åben hal projekt.
 Det sociale aspekt i fokus (Ungdommens dag).
 Ældrebadminton i Esbjerg Badmintoncenter.

Sydvestjysk Badmintonsamarbejde:
Der er etableret et formelt samarbejde mellem 12 badmintonklubber i det sydvestjyske område
kaldet Sydvestjysk Badmintonsamarbejde.
De 12 klubber er:
Agerbæk Badmintonklub
Bramming Badmintonklub
ESG
Grindsted Badmintonklub
Hjerting IF
Lunderskov Badmintonklub
Kvaglund IF
Oksbøl Badmintonklub
Ribe Badminton Club
Tarp Badmintonklub
Varde Badmintonklub
Vejen Badmintonklub

Den overordnede vision med samarbejdet er:





at det generelle niveau i Sydvestjylland højnes
at trænerne i samarbejdsklubberne udvikles og opdateres
at talenter sikres en optimal udvikling i deres nærmiljø så lang tid som
muligt.
at potentielle divisionsspillere animeres til at søge nye udfordringer og
udvikle deres talent.

Arrangementer:
ESG har arrangeret Danish Open i 1994.
ESG har arrangeret Ungdoms-OL i 1999.
ESG har arrangeret DM for U-15 spillere i 1999.
ESG har arrangeret DM for U-13 spillere i 2001.
ESG har arrangeret DM for U-13 spillere i 2002.
ESG har arrangeret DM for U-17 spillere i 2002.
ESG har arrangeret Europamesterskaberne for Ungdom i 2003.
ESG har arrangeret DM for U-19 spillere i 2005.
ESG har arrangeret DM for seniorer i 2007.
ESG arrangerer 3-4 landsdækkende stævner hvert år

Frivillige ledere:
ESG har en ansvarlig for trænerplejen/rekrutteringen og udviklingen i klubben.
ESG udarbejder forventningsaftaler med talentudviklingsspillere, ledere, trænere m.fl.
ESG har ca. 50 meget aktive frivillige ledere, der yder en stor indsats i klubben
i det daglige arbejde og i forbindelse med arrangementer.
ESG har ca. 75 frivillige ledere, der primært yder en stor indsats i klubben i forbindelse med arrangementer.
ESG har ikke problemer med at rekruttere frivillige ledere.

Sponsorer:
ESG har en række guld- og sølvsponsorer, hvor temaet er vind og energi

ESG har en række mellemsponsorer hvor temaet er vind og energi eller branchevirksomheder i forhold til bolde, tøjsponsor, netsponsor og kørsel.
ESG har en erhvervsklub ”Baghånden” med ca. 30 medlemmer.
ESG har en række vægsponsorer ”Baghånden+” med ca. 20 medlemmer

Økonomi:
ESG har et budget der balancerer omkring 1 – 1½ mill. kr.
De største indtægtskilder er kontingenter og sponsorater.
De største udgiftsposter er trænerlønninger, bolde og licensspillere.
ESG bruger i bestyrelsessammenhæng meget tid på, at sikre klubben en forsvarlig
økonomisk udvikling.

Fremtidsperspektiver:

Jørn Gade
formand.



ESG skal realisere Handleplan 11.



ESG skal udvikle niveauet på senior- og ungdomssiden



ESG skal udvikle ”Den vestjyske Model”.



ESG skal implementere BATK.



ESG skal deltage i eliteidrætsklasseprojektet.



ESG skal have et talentkraftcenter.



ESG skal trække større arrangementer til Esbjerg bl.a. Denmark Open.



ESG skal fortsat udbygge samarbejdet med badmintonklubberne i det
Sydvestjyske Badmintonsamarbejde

