Uddannelse på tværs præsenterer oplægget:

Udvikling eller medaljer?
Uddannelse på tværs afholder tre-timers kurser tre steder i landet KBH, Odense og Aarhus. Foredragsholdere er:
Mads Wied, DIF og Team Danmark underviser samt DBU konsulenter Henriette K. Jensen (DBU Jylland) og Michael
Juul (DBU Sjælland).
Målgruppe:
Er du nysgerrig på hvordan du som træner og leder holder fokus på klubbens prioriteringer i forhold til de unge
aktive? Dette kursus giver dig værktøjer, ideer og erfaringer fra idrættens verden, og henvender sig til alle foreninger
og idrætsgrene.
Kursets indhold:
Hvilke konsekvenser har de prioriteringer og handlinger i foretager jer som forening, og hvad betyder et fokus mod
medaljer, kontra mod udvikling. Mads Wied vil med udgangspunkt i Aldersrelateret træning snakke om grundlaget
for børns udvikling i idrættens, og skabe forståelse for de elementer som gør sig gældende når man træner for at
træne, træner for at lære og træner for at vinde. Hvordan kan man som klubleder eller træner ændre fokus, og kan
man opnå de samme resultater med fokus på udvikling?
DBU har siden 2006 arbejdet med konceptet ”holdninger og handlinger – den nye måde at tænke og spille børne- og
ungdomsfodbold”. ”Holdninger og handlinger” gør i tanker og udførelse op med den traditionelle måde at spille
fodbold på blandt børn og unge mennesker, og skal betragtes som et værdigrundlag der skal sikre sunde og
udviklende trænings- og kampmiljøer i børne- og ungdomsfodbolden. Spillet skal fremover spilles på børnenes og de
unges præmisser.
Oplægget vil bygges op som foredrag - med efterfølgende debatforum, hvor der vil være plads til diskussion samt
spørgsmål, således at kursisterne involveres som aktive deltagere.
Praktiske oplysninger:
11. november 2015 – København – Idrættens Hus (Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby)
18. november 2015 – Odense – Odense Bowlinghal (Møllemarksvej 80, 5200 Odense)
19. november 2015 – Aarhus – DBU Jylland (Kileparken 27, 8381 Tilst)
Tidspunkt: Kurserne afholdes fra 18-21, men fra 17.30 vil der være tilbud om en let forplejning.
Kursuspris: Kurset koster kr. 250,- der indbetales til eget forbund.
Tilmeldingsfrist er 20. oktober 2015 og skal ske til eget forbund. Herefter foretager forbundet samlet tilmelding til
Jesper Mikkelsen (se info nedenfor). Tilmelding er bindende.
Jesper Mikkelsen; jmi@bowlingsport.dk
Kenn Romme Larsen; konsulent@bueskydningdanmark.dk
Marianne Hornbæk Jensen; hoj@dhif.dk
Inger Marie Godvin: info@rugby.dk
Erik Lorentzen: erik@kfumid.dk

Uddannelse på tværs er et samarbejde mellem specialforbundene under DIF. Samarbejdet er indgået for at kunne give
vores medlemmer endnu flere attraktive tilbud og udnytte erfaringer og viden på tværs af de forskellige idrætskulturer.

