NUGF Viborg
I NUGF spiller vi sammen
Indstilling til årets fodboldklub 2020 i region 2
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Baggrund
Formålet med denne indstilling er at beskrive, hvorfor NUGF er en værdig kandidat
til at blive årets klub 2020.
I 2014 blev vores nye anlæg indviet. Efter et pusterum besluttede vi for ca. 5 år
siden at forankre vores gode klubånd og klubforståelse i et fælles værdigrundlag,
som blev skabt gennem struktureret arbejde med de enkelte værdier.

Dette værdigrundlag har givet klubben en skarp identitet, hvilket betyder, at vores
værdier i dag er et grundlæggende fundament for vores medlemmer, trænere og
alle omkring klubben.

NUGF Viborg anno 2013

Som følger heraf er NUGF i løbet af de sidste år vokset til at blive en af de største
breddeklubber i Viborg målt på medlemmer, og herved blevet et lokalt
kontaktpunkt for nordlige Viborg med stor opbakning fra lokalsamfundet, skole og
erhvervslivet.
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Vores værdier
Bestyrelsen holdt i 2016 en strategidag, hvor der var enighed om, at NUGF var en fantastisk klub, men
det var også synligt, at der i klubben var forskelligt syn på væsentlige forhold som eksempelvis bredde
vs. elite.
For at sikre en fælles kultur, som alle kunne være trygge i, blev værdierne Nærvær, Udvikling, Glæde
og Fællesskab rammesættende for NUGF.
Efterfølgende blev værdierne rullet ud på alle årgange, hvor alle trænere skulle følge disse og beskrive,
hvordan de fulgte værdierne. Vi kan i dag konstatere, at bestyrelse, trænere og medlemmer finder
stor tryghed i, at vi er en klub med klare værdier.
På de følgende sider vil vi med forskellige nedslag beskrive, hvad værdierne har betydet for NUGF
gennem de sidste år.
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Nærvær
•

Hvert år udfører vi en medlemsundersøgelse via Players1st, hvor vi rækker
mikrofonen ud til vores medlemmer og frivillige og dermed sikrer, at vi er på
omgangshøjde med deres behov - og ikke mindst, at vi fortsat holder fast I, at
vi også opleves som den klub, vi ønsker at være.

•

Undersøgelsen viser stor tilfredshed blandt klubbens medlemmer og trænere
og en meget stor andel vil anbefale klubben til andre.

•

På de fleste parametre ligger vi nr. 1, når vi sammenlignes med andre klubber
som anvender Players1st.

•

Og mere filosofisk: Nærvær er at respektere andre, forudsætningen for
fællesskabet og grundlaget for udvikling - og det er bare meget sjovere.
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2017: 100

2018: 133

2019: 191 (Players1st)

2020: 156 (Players1st)

Vi får feedback - positiv som negativ - der aldrig ville have nået til bestyrelsen
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Udvikling
•

Træneruddannelse: Mange af vores trænere er i gang med at dygtiggøre sig via DBU's træneruddannelser
- omkostningen dækker vi som klub fuldt ud, da det har høj prioriteret, dels at vores trænere har
mulighed for at dygtiggøre sig, dels at vi derigennem kan forfine vores træningstilbud til vores
medlemmer

•

Kampklar er blevet implementeret som en integreret del af vores formidlings-platform til gavn for
medlemmer og forældre - og ikke mindst trænerne. Vi har med andre ord "sat strøm til" vores
kommunikation mellem trænere, spillere og administration

•

Klubbens hjemmeside NUGF.DK er nu altid up-to-date efter en omlægning til DBU’s Klub-CMS

•

Et nyt sponsorkoncept er blevet lanceret, hvor en del af midlerne er reserveret til støtte for børn og
familier, som kan være udfordret på at have råd til gå til fodbold, eller komme med til stævne sammen
med vennerne. (Sponsorkonceptet er uddybet senere i indstillingen)

•

Den egenudviklede trænermanual blev lanceret i 2020 og er et instrument til dels at bevare vores
klubidentitet, dels et instrument til at skabe en klar ramme for vores trænere omkring træning og kamp.
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Glæde

•

Holdpenge - Vi sender hvert år penge tilbage til de enkelte årgange, så trænerne nemt kan
skabe glæde på årgangene med sociale arrangementer uden at skulle samle ind ved forældre.

•

Indkøb af nyt VEO kamera, hvor medlemmer kan få et sjovt og glædeligt gensyn med de spillede
kampe - og sekundært også som et instrument til, at vores trænere får mulighed for at forfine
og forbedre både trænings- og kampoplevelsen.

•

De fysiske rammer - Inden for de sidste 6 år er det med et stort arbejde fra utrættelige ildsjæle
blevet muligt at få en kunstgræsbane og nye omklædningsrum

•

Årlige sportsfest og træner/lederfest – Vi har meget stor opbakning blandt medlemmer og
trænere til vores arrangementer, hvilket vi værdsætter højt
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Fællesskab
•

I årene inden corona oplevede vi en markant fremgang af medlemmer, med 116
medlemmer i 2018, hvilket gjorde os til en af de største klubber i Viborg.
Medlemstallet er stort set opretholdt under corona-krisen (ca. 20 udmeldinger)

•

Vores fysisk rammer er blevet forbedret til understøttelse af fællesskab med
renovering af Klubhuset med energieffektive og miljørigtige løsninger.

•

Skabe relationer og bånd mellem trænere på de enkelte årgange med trænermøder
og fælles træning
Afholdelse af Sommerfodboldskole - godt nok en DGI-fodboldskole, men ikke desto
mindre et initiativ, som skulle sikre vores yngste medlemmer en fællesskabsoplevelse,
nu hvor sommerferieplanerne pga. COVID19 for mange blev ændret.
Udlevering af en klubdragt til medlemmer og trænere, som giver en fælles identitet,
hvilket blev muligt med hjælp fra lokale sponsorer

•

•
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Sponsorkoncept
NUGF introducerede i 2019 et sponsorkoncept for det lokale erhvervsliv med en hovedsponsor,
hjertesponsorer og bandesponsorer. Hertil blev der etableret en erhvervsklub omkring sponsorerne,
hvor der hvert år bliver holdt 2 årlige arrangementer.
•

Sponsorpakkerne blev udsolgt, hvilket betyder, at der er sat nye bander rundt på anlægget, og
vores kampbane er navngivet ”Metropol Park”.

•

NUGF har med sponsoraterne skabt økonomisk mulighed for at udvikle klubben yderligere og
hjælpe mindre bemidlede medlemmer.

•

Der er indtil videre afholdt 2 arrangementer (inden corona) i Erhvervsklubben med indlæg fra
Erik Sviatchenko og Søren Pape. Begge engagementer har haft stor tilslutning fra de
sponsorerne, og er med til at binde det lokale erhvervsliv tættere sammen.
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Sponsorkoncept
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Samfundsansvar
NUGF Viborg er del af børnenes daglige miljø, hvor vi deler baner og område med
Nordre Skole i Viborg.
NUGF har således et tæt samarbejde med Nordre Skole, hvor vi hjælper hinanden, når
der er brug for det. Senest lånte Nordre skole NUGF klubhus til undervisning, da
corona-krisen medførte pladsproblemer for skolen.
NUGF har en endvidere et tæt samarbejde med Viborg Kommune omkring integration
af unge med fremmede herkomst.
I 2019 modtog vores træner Mette Høj en særlig pris ”Månedens buket” fra DGI
Midtjylland efter indstilling fra Viborg Kommune. Viborg Kommune ønskede her at
hædre Mette Høj for hendes arbejde med at tage imod nye børn.
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Kontakt os
Der er overordnet mulighed for at opnå yderligere information om NUGF på www.nugf.dk
Såfremt der er forhold i indstillingen som ønskes uddybet, kan der rettes henvendelse til vores
bestyrelse påfølgende link:
http://www.nugf.dk/klubbens-frivillige/

NUGF Viborg anno 2020
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