HVORFOR 79ERS?
Elitesport er langt fra kun for eliten. Tvær mod giver elitesport, når det er gjort rig gt,
fantas ske oplevelser for børn, unge, forældre, fans, partnere og hele området, det foregår i.
At have herre- og damehold giver os alle - ikke mindst de kommende genera oner - en kæmpe
gave: de bedste rollemodeller og nogle fede oplevelser.
Tænk over de e: barnet der starter med at spille basketball som ganske ung. Har nogle
fantas sk år med inspirerende og dyg ge trænere. De får stribevis af gode venner og sociale
kompetencer, der vil følge dem resten af livet. De lærer at sæ e sig mål, de bliver ambi øse,
pligtopfyldende og sidst men ikke mindst, så lærer de at indgå i et fællesskab - en gave for livet.
Og så skal vi ikke glemme dem, der vælger at forfølge dommer- eller trænervejen, som dligt
får deres første uddannelse. Senere, når alle er klar l erhvervslivet, står virksomhederne i kø
for at ansæ e dem – i høj grad på grund af den rejse de har været på, siden de første gang
trådte ind i en sportshal og en rejse for livet

79ERS AMBITIONER
• Vi vil give vores spillere og trænere en oplevelse
som rangerer blandt deres fem største oplevelser i
livet
• Vi vil a olde de fedeste events i Nordsjælland for
sponsorer og publikum
• Vi vil have fyldt hal l ALLE ligakampe – 1.300 lskuere
• Vi vil fortsat være den førende på talentudvikling i Danmark
• Vi vil fortsat udvikle og bruge egne og regionens spillere i
Ligarækkerne
• Vi vil supportere og hjælpe de spillere, der ønsker at
kombinere uddannelse og basketball i udlandet
• Vi vil fortsat udvikle dommer- og trænerskolen, så vi kan
ltrække, fastholde og udvikle ungdommen
• Vi vil udvikle vores erhvervs- og partnernetværk så
det fortsat er a rak vt for erhvervslivet, uanset
basketball eller ej
• Vi vil tjene pengene, før vi bruger dem, og vi går
ikke på kompromis for at få medaljer

