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

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Klubtrænere

MEDDELELSE NR. 03
UDVIKLING NR. 01
DATO: 28-01-2020

Klubtrænerseminar 5.0
Hermed inviteres alle klubtrænere til vores kommende klubtrænerseminar.
Kurset er gratis, og transport betales denne gang af Unionen.
Husk, at vi er en grøn sport - så kør sammen, hvis muligt
Dato:
Tid:
Sted:

Lørdag den 29 februar 2020
kl. 9.00-16.00
Middelfart Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Program lørdag
Kl. 9.00-10.00
kl. 10.00-12.00

Morgenmad
Adfærdsdesign v/adfærdsdesignkonsulent Maja Holm fra DGI.
Hvad er adfærdsdesign, og hvordan kan vi bruge det i klubberne?
Med adfærdsdesign ser vi på, hvordan vi træffer beslutninger, hvornår
handler vi intuitivt, og hvornår træffer vi beslutninger ud fra rationelle fornuftige og overvejelser. Vi har ikke uanede mængder båndbredder til rådighed.
Det er ikke bare noget med viden og masser af vilje, men noget rent
praktisk i hverdagen, så vi bedre får folk derhen, hvor vi gerne vil have
dem. F.eks. hvordan man kan overvinde tanken om at sidde i en flyver i
mange timer og friskt starter på turen.
Er i nysgerrige på at vide lidt mere om adfærdsdesign, inden vi mødes,
har I mulighed for at læse første kapitel af bogen:
'Jytte fra marketing er desværre gået for i dag' af Morten Münster:
https://mortenmunster.com/wp-content/uploads/jytte-fra-marketingsmagsproeve.pdf

Kl. 12.00-13.00

Frokost

Kl. 13.00-14.00

The Soaring Engine - svæveflyvningens motor.
Mads Lykke fortæller om termikflyvning, energiruter, søbrise m.m. Der
bliver virkelig noget for klubtrænerne at tage med hjem til klubberne.
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Kl. 14.00-15.30
•
•
•
Kl. 15.30-16.00

Talentarbejde v/ Geert Sørensen
Hvad viser klubtrænerundersøgelsen
Etablering af klubtræneruddannelse?

Afrunding og evaluering i plenum

Tilmelding
Tilmelding senest torsdag den 20. februar 2020 – 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 Malou

