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

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Klubtrænere

MEDDELELSE NR. 36
UDVIKLING NR. 06
DATO: 27-09-2019

Klubtrænerseminar 4.0
Hermed inviteres alle klubtrænere til vores kommende klubtrænerseminar. Denne gang starter vi fredag
sidst på dagen og slutter lørdag eftermiddag. Det er også muligt kun at deltage en af dagene, men vi opfordrer deltagerne til at være med begge dage.
Kurset er gratis (én deltager pr. klub) - transport er for egen regning.
Dato:
Tid:
Sted:

25-26 oktober 2019
Fredag kl.17:00- til lørdag kl. 16.00
Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Hjemmeopgave – udsendes 10 dage før seminaret
Vi udsender en lille refleksionsopgave, som I skal kigge på og tage med på kurset.

Program fredag fra kl. 17
Gruppeøvelse - Opsamling fra sidst seminar
• Hvilke tiltag har I haft i klubberne hen over sæsonen, dels for nye medlemmer, og dels i forhold til aktivering af eksisterende medlemmer?
• Hvad har virket? Hvad har manglet?
Opsamling på gruppeøvelse (plenum)
Aftensmad kl. 18.00-19.00
Motivation v/ Mikkel Risager fra KFUM
Mikkel fortæller om hvordan han arbejder med motivation i KFUM
Talentcenter Øst og Vest 2020 v/ Geert Sørensen
• Hvad kan vi tilbyde talenter, hvor og hvornår
• Talentregistrering i klubberne
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Program lørdag
Morgenmad kl. 7.30-8.30
Samarbejde med Flyvevåbnet
• Samarbejde med flyvevåbnet, hvor langt er vi
• Hvad kan vi tilbyde målgruppen af unge mulige aspiranter
Diplomer v/ Geert Sørensen
• Hvorfor diplomer er et fantastisk målsætningsværktøj for nye S-piloter
• Få opsummeret nyeste regler og tag med hjem i klubberne
Brainstorm i Plenum
• Hvad kunne være mulige mål for medlemmerne i klubben være?
Frokost 12.00-13.00
Øvelse
• Hvad er dine næste personlige mål som pilot og hvad skal der til for at opnå det?
• Hvad er dine næste mål som klubtræner og hvad skal der til for at opnå det?
Gruppeøvelse
• Statustavlen
Opsamling
• Hvordan gøres statustavlen synlig hjemme i klubben?
Hjemmeopgave – opfølgning 2 uger efter kurset
Intern opfølgning imellem klubtrænerne - mere info på kurset
Afrunding og evaluering i plenum
Kl. 16.00 Tak for i dag

Tilmelding
Tilmelding senest torsdag den 12. oktober 2019 – tryk her
Spørgsmål kan sendes til Malou på mail: mph@dsvu.dk

Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Geert Sørensen, Jørgen Korsgaard og Marie-Louise Portefée Hansen (Malou)

