
  Danmarks bedste!

Højbjerg Badminton Klub’s
Visions-projekt



Historie, traditioner & værdier

• Højbjerg er stiftet i 1946 og en af landets mest hæderkronede klubber.

• Spillere som Camilla Martin, Majken Vange og Peter Gade er udklækket i Højbjerg.

• Klubbens base er egen hal etableret i 1972.

• Med mere end 600 medlemmer er Højbjerg en af landets største badmintonklubber.

• Højbjerg´s DNA bygger på:
• Fællesskabet ved at bredde og elite kan mødes – på tværs af alle aldre 
• Udvikling for den enkelte spiller uanset niveau
• Glæde ved badmintonspillet 
• Engagement 
• Respekt for hinanden – og hinandens forskelligheder

• Alt bygget på et solidt fundament af kulturen, traditionerne,
frivilligheden og en sund økonomi.



Vision & perspektiv

• Højbjerg skal tiltrække og udvikle de største talenter, bedste trænere, skabe 
optimalt træningsmiljø og skabe den bedste stemning til kampene. Højbjerg  vil 
have det største tilskuertal med de bedste oplevelser.

• Højbjerg vil være den mest eksponerede badmintonklub i medierne i Danmark.

• Samtidig skal Højbjerg gå forrest i at skabe rammerne for de bedste 
samarbejdspartnere.

• Perspektiverne skal samtidig give til plads til alle personer og alle muligheder.

• Højbjerg ønsker at være den mest attraktive klub i regionen og samtidigt at kunne 
markere sig ved at være blandt de bedste klubber i Danmark – og på sigt Europa.



Målsætninger & plan

• Det sportslige mål er at vinde DM for senior hold senest i 2020.

• Højbjerg skal være den regionale og lokale magnet for de mest ambitiøse spillere.

• På det kommercielle område vil Højbjerg udvikle professionelle samarbejder med 
attraktive virksomheder – både nationalt og internationalt.

• Skabe nye og udviklende tiltag rundt om banen.

• Dyrke klubbens fællesskab og holdånd til gavn for medlemmer.



Kommerciel værdi

Ved at være samarbejdspartner med Højbjerg opnår virksomheder:

• Profileringsmuligheder i en top-badmintonklub i Danmark.
• Eksponeringsmulighed på spillerne når de konkurrerer internationalt.
• Aktiverende og engagerende tiltag for kunder og medarbejdere.
• Inspiration til at skabe motivation og dedikation i egen virksomhed.

Løsningen sammensættes individuelt til virksomheden med udgangspunkt i:

• Eksponering og synlighed
• Kunde- og medarbejder-arrangementer
• Netværk og business muligheder



Få fremgang med os!

• Du og din virksomhed kan få en afgørende rolle.

• Højbjergs visionsprojekt har brug for virksomheder, der tror på ideen - og vil med 
på rejsen.

• Ved at være med fra start er du en vigtig brik i at forme mulighederne.

• Støt op om udvikling til gavn for sporten, indbyggere og byen Aarhus.

Kontaktinfo til sportschefen: 

Michael Kjeldsen, tlf. 40521922, Sportschefen@Hojbjerg-Badminton.dk

mailto:Sportschefen@Hojbjerg-Badminton.dk
mailto:Sportschefen@Hojbjerg-Badminton.dk

