DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Klubtrænere

MEDDELELSE NR. 13
UDVIKLING NR. 02
DATO: 19-03-2019

Klubtrænerseminar 3.0
I forlængelse af tidligere udsendt mail til klubber og klubtræner findes her det endelige program til klubtrænerseminar 3.0
Dato:
Tid:
Sted:

Søndag den 24. marts 2019
kl. 9:30-16:00
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Program for dagen
9:30 Morgenmad
10:00 Velkomst
10:15 Klubtrænerens rolle i klubben (Peter)
• Hvordan skal jeg som klubtræner komme i gang med arbejdet, hvordan bliver min rolle synlig.
• Målsætninger for nye medlemmer og Aktivering af eksisterende medlemmer.
• Hvordan laver jeg målsætninger, hvad er en målsætning, hvordan arbejder jeg med delmål og
hvordan følger jeg op på den?
• Breddeidræt kontra elite og talentarbejde
• Samarbejde med klubbens ledelse og instruktørgruppen
• Hvilke tilbud er der fra DSvU til breddearbejdet
• Samarbejde med andre klubber, hvordan forbedrer vi det.
11:00 Præsentation af unionens talentarbejde (Geert)
• Spot et talent – hjælp talenter videre
• Hvad tilbyder DSvU
• Hvilke krav er der til talentet
• Hvad forventer vi fra klubben
11:30 Gruppeøvelse 1 – udarbejdelse af målsætninger (Peter, Geert og Malou)
• 3 cases
12:30 Frokost
13:15 Tilbagemelding på gruppearbejde (Peter)
13:45 Gruppeøvelse 2 - Sammenhæng med DSvU’s strategi (Malou)
• Hvilke problemer har vi i klubberne med fastholdelse og hvordan løser vi dem
• Hvordan får vi rent praktisk etableret et samarbejde mellem klubberne og arrangementer som er
åbne for andre klubber
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•

Medlemsundersøgelse, hvad er tilfredshed, hvad forventer vi at få som
tilbagemelding

14:45 Synlighed og kommunikation – i klubben og mellem klubtrænere (Malou)
15:15 Opsamling (Peter)
• Hvem skal jeg hjem og kontakte/hvordan/målsætning
15:45 Afrunding og evaluering (Plenum)
16:00 Tak for i dag!

Tilmelding
Skulle du ikke have tilmeldt dig endnu, så kontakt Malou senest torsdag den 21.3 på mail:
mph@dsvu.dk
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Geert Sørensen, Peter Eriksen og Marie-Louise Portefée Hansen (Malou)

