CRICKET NYT OM KLUBUDVIKLING –

FORANDRING AF KAMPE OG TRÆNING
ET DCF LEDERSYN
Sidste år oplevede 13 klubber,
at holdledere styrker ungdomsarbejdet - det er godt!
Det er stadig vores overbevisning
at teams gør klubberne stærkere.
Om det er flere trænere eller
holdledere er forskelligt fra klub
til klub. Vi håber at klubberne
griber handsken og fortsætter
med stadig flere involverede
i ungdom.
Alex Olsen, Gen. Sek. DCF

NYT KAMPFORMAT TIL DE SMÅ –
KLUBTRÆNER 2017-18 BIDRAG
I det nuværende format, par-cricket,
kan man risikere – hvilket ofte sker – at
den ene spiller i parret får langt største
delen af boldene.

”Det er ikke det produkt vi kan sælge
til nye spillere, de vil være med, ikke
bare få tre bolde og så stå i marken”
sådan vurderer Esbjergs erfarne
ungdomstræner Christian Nielsen.
Flere klubber i landet har mødt denne

udfordring, Køges Søren Sørensen
fortæller om en mulig løsning:
”En måde er, at både øvede og
nybegyndere får lige mange bolde,
som jeg har haft gode dialoger med
Jörg Kruger og Mikkel Grøn om.”

Videre fortæller Søren:
”Vi oplever netop i disse år, at
kampene bliver for ensidige. Vi vil
gerne være med til at prøve et nyt
format på stævner nu og i fremtiden”.

SET I PRESSEN
KAMPE GIVER IKKE NOK
I Brøndby har de unge følt de er i en
vinderklub med flere titler hvert år.
Klubben har siden de blev inviteret
med i Masterklub-programmet i
2015 satset på at fastholde deres høje
træningskvalitet. Deres 2018 fokus
er at give de unge udenlandsturen
til Holland. Deres formand Søren
Henriksen fortæller, at det bliver en
del af deres fremtidige strategi om
at fastholde de 14-18 årige med
gode trænere, kampe med sjove
udfordringer, og give dem forståelsen
af Klub-Hold-Spiller klubkulturen.
Læs mere om hvad unge får
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Foto: Søren Nissen

Derfor skal klubber samarbejde,
DIF Idrætslivs Juni 2018 nr. 3 side
28-29
Dansk Skoleidræt afholder første
stævne med DCF,
www.sn.dk, 14.maj 2018
Gode råd til træning for drenge,
DGI Udspil #3 2018 side 32-33

Masterklub
for klubber som
baner vejen
for andre
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TEMA:

GOD UNGDOMSTRÆNING
træne ud fra egne ideer. Det viser sig,
at være en måde at gå fra to til flere.”
Den ene træner gør klubben sårbar for
forandring.

SJOVERE CRICKET FOR BØRN MED TEAMS
Ungdomscricket har haft og har stadig
mange ildsjæle, som vier dele af
deres liv til at lære børn god cricket.
I 2018 er realiteterne at børn har
kortere tid til at øve og spille, fordi
skoler og smartphones fratager dem
eftermiddagstimerne. Nu er der om
muligt mere behov for trænerteams,
som med en effektiv træningstime
kan have flere stationer i gang på
samme tid. Det viser 3 års arbejde
i Masterklub-netværket.

I 2018 oplever Albertslund CC’s
formand, Jafar Butt, fortsat at de savner
hjælpere til deres ungdomstræner.
Klubben bruger unge som hjælpere
til deres tyve 8-15 årige børn. Deres
forældre og unge viser, at det vil kunne
fungere nu og i fremtiden med en
betalt træner samt forældrekørsel.
Derfor ser Butt ikke flere trænere
vil blive løsningen på denne del af
Københavns Vestegn.
Trænerteams har længe været kulturen
i AB (Gladsaxe). Formand Mikkel Grøn
forstår ikke, at andre klubber vil satse
hele butikken på en betalt træner. Hans
klub har i årene 2015-18 fastholdt
troen på et team af ungdomstrænere,
som netop nu gennemgår et
generationsskifte.

I Ishøj ser de også værdien af flere
trænere. ”De bliver nødt til at prøve
selv” siger Asmat, ”ellers lærer de det
ikke rigtigt. Når de unge finder ud
af at de kan selv, så tager de endnu
mere ansvar”, fortæller han videre.

UNGDOMSCRICKET
I FREMTIDEN 2018+
Netop i starten af 2018 har klubber
uden ungdom vist interesse for
forbundets strategi. Sådan at de
første Ambassadørklubber for
#CricketUngdom18 har stillet
personer og deres mediekanaler
klar. F.eks. har 1.divisionsklubber
brugt forbundets facebooksupporter, som bidrog til over
10.000 videovisninger i maj/juni

Rådet fra Grøn lyder: ”Giv plads til at
involvere unge og voksne, som vil
Klubber har allerede bakket op om
første runde på Cricket Dagen i
2018. Her har 9 klubber forberedt
klubtræningen og hjælpere til
en åbent hus dag. Dette er ny
praksis flere steder, hvor klubbens
medlemmer må stå sammen om at
vise deres klub frem.

Lad unge hjælpere
prøve selv
August 2018
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TEMA:

TRÆNER FORANDRING
TEAM AFLASTER TRÆNER – SÅ BØRN FÅR TRÆNERTID
I Herning leger børn cricket, når de
konkurrerer på skolestævnet og har
det sjovt med cricket! År 2018s nye
professionelle træner har været med til
at give ny energi til resten af klubben,
så vi er sammen om at gøre det sjovt,
fortæller Herning CC formand Robert
”Bobby” Slator.
I de seneste to år hos Husum CC synes
børnene også cricket er sjovere hver
gang træneren har et team bag sig
til kampe. Hovedtræner Jörg Kruger
er begyndt at give forældre opgaver
til kampene, som dommer og til at
tælle point. ”Børnene synes meget
bedre om, at jeg kan hjælpe dem
personligt fremfor at lede kampen”
uddyber Krüger.

TIPS TIL TRÆNERE

Børn på flere stationer hos team i HCC’s skoledag. Foto: Dorthe Kølbæk

Få tips til egen klubtræning.
Gør som CF Hvidovre (se video).
Prøv trænerstøtte i klubtræningen,
sms/ring 5143 5379, hos DCF.

Dette nyhedsbrev er udarbejdet
som en del af
Masterklub for
Dansk Cricket-Forbund

Årets Skolecricket Dag kan spare din
klub tid? Aktiv Året Rundt står for
reklame, og invitationer til deres
mange skoleklasser som vil prøve
cricket. Klubber stiller 3-4 hjælpere
i første uge oktober 2018.

Ansvarshavende for redaktion:
Alex Olsen, DCF Ledelse

Masterklub – Ungdomscrickets udfordringer i fokus
Vi vil styrke rammerne for danske cricket, så ungdomscricket bliver stærkere.
Ungdomscricket har
År 2015: 6 klubber investerer mere tid i ungdom

(40 kampe i DK)

År 2016: 7 klubber fastholder trænere: 32 aktive

(46 kampe i DK)

År 2017: 11 klubber laver 4 lejre ud af 8 planlagt (+18 kampe på lejrene)
Masterklub-netværket: 6 + 4 klubber vil i 2018
•

Arrangere flere kampe i ungdomsturneringer/stævner

•

Teste trænerteams sammen med holdledere og nye trænermaterialer

•

Deltage i Landsstævner i 2018 for at samle flere klubber oftere

•

Anvende udleverede PR-materialer til synlighed og rekruttering

Find mere inspiration til dit klubarbejde under Masterklub på cricket.dk
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Ungdom får flere
trænerteams efter
Masterklub

