Implementering af ATK bue
Bueskydning Danmark er glade for at rigtig mange trænere og
foreninger allerede har købt ATK BUE materialet til brug i
foreningens daglige træning.
Vi har med dette materiale muliggjort, at det lokale
talentarbejde i foreningerne kan foregå endnu mere
struktureret, og med afsæt i ATK materialet, som tager stilling
til rigtig mange begreber og aspekter inden for bueskydning.
Bueskydning Danmark vil nu gerne følge op på udgivelsen af
ATK materialet ved at tilbyde en plan for implementering og
brug af ATK BUE i det rene format. Fremadrettet vil ATK
materialet bliver integreret i træneruddannelsesmaterialet.
Implementeringsplanens 4 trin:
1. Foreningens ressourcer og implementeringsaftale - Hver
enkelt forening som ønsker at indgå i
implementeringsprocessen af ATK BUE, skal kortlægge
klubbens ressourcer og behov (behovsanalyse), således
at ATK BUE kan udnyttes optimalt i forhold til foreningens
ønsker. Implementeringsaftalen indgås imellem
Bueskydning Dammark og den enkelte forening inden
udgangen af december 2014.
2. ATK træning – Bueskydning Danmarks allerbedste
trænere arrangerer undervisning for foreningernes
trænere på 5 ATK BUE workshops rundt om i landet. Her
er fokus på træning ud fra teorierne i ATK BUE.
3. Regionsseminar om implementering i foreningen –
Begreberne i ATK BUE belyses og sættes i perspektiv.
Seminaret har fokus på brugen af ATK, inden
udførelsen/træning. Hvilke betragtninger skal foreningen
gøres sig, og hvordan overføres ATK BUE fra teori til
praksis. Seminaret er for både for klubbens trænere og
ledere.
4. Proces & evaluering – Den fremadrettede proces med
implementering af ATK BUE understøttes af Bueskydning
Danmark, og evalueres efter 1 år.
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