
BADMINTON FOR UNGE
- KOM GODT I GANG  
Her i analysearket kan I danne jer et overblik over vilkår og muligheder i jeres område.
Sæt jer gerne flere sammen og forsøg at være kreative og optimistiske, når I udfylder arket. Prøv også at udfylde så 
mange punkter som muligt - I skal først skære til og vælge ud senere.

Er I mere til at udfylde det digitalt, kan I finde analysearket på: www.bevaegdigforlivet.dk/badminton/analyseark

Byen og området
• Hvor mange bor der i byen + opland?
• Hvordan transporterer unge sig til og fra uddannelse?
• Hvilke fritidsaktiviteter går de unge til og på hvilke dage?
• Hvor længe bliver de unge typisk boende hjemme? 

Spillesteder
• Har klubben ledig haltid?
• Er der andre haller i området?
• Er der haller ved en uddannelse?

*Fortæl om holdet til jeres netværk af potentielle deltagere. Aftal hvem der spørger hvem:  
Lad personen med den bedste relation spørge. Uddelegér, så I fx spørger 5 personer hver.  
Husk at personlig henvendelse virker bedst. Ansigt til ansigt eller en personlig besked.
Er de potentielle deltagere interesseret i badminton og hygge? Notér alle der siger  
JA eller måske og invitér dem til holdets Facebook-gruppe.

Potentielle deltagere til holdet*
• De som stadig spiller badminton
• De som engang spillede badminton
• Jeres bedste venner/veninder
• Dem der elsker sport
• Dem der kun går i fitnesscenter 
• Dem som ikke længere går til noget
• Dem som vil mødes om andet end fest

… Og hvilke medier kan I nå dem med? Facebook, Instagram, TikTok, flyers, skoleintra, Lectio eller andet?
Uddannelser/arbejdssteder for unge nær jer
• Hvilke uddannelser har I i nærheden?
• Hvor går de unge på uddannelse (by)? 
• Er der særlige arbejdspladser med mange unge?
• Hvilke transporthensyn skal I overveje?
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