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CriCket Nyt om klubudvikliNg – 

bestyrelser tror på de uNge

Flere børn oplever 
sjov cricket

et dCf ledersyN
Vi har behov for flere kræfter i 
klubberne. Derfor må vi engagere 
vores unge lederemner og 
fremtidens ildsjæle.Vil du også 
styrke relationen til de unge? Så 
fokuser på din: Kommunikation, 
Lytteevne, Empati og Fokus.Går 
noget galt? Så tag ansvaret og 
skideballen. Og husk at rose og 
belønne de unge så alle ser og 
hører det. 
Alex Olsen, DCF 

set i presseN 2017
Gentleman-sport skal lære børn 
mere fairplay og mindre fuck 
(Stiften.dk, 12. oktober 2017)  
Læs her

Både børn og voksne  
har glæde af cricket 
(Lokalavisen Vesterbro,  
3. september 2017) 
Læs her

Succes kan blive enden  
på cricket i Bov 
(JV.dk, 15. august 2017) 
Læs her

 
Normalt er der ikke meget 
lærerinvolvering på sidelinjen ved et 
skolestævne. Klubben sørger i reglen 
for det samlede arrangement, og det 
kræver mange ressourcer.

Men i Skanderborg d. 12. oktober var:

•	 Lærerne forberedt på forhånd

•	 Hold dannet på forhånd 

•	 Lærerne med på sidelinjen  
og motiverede deres hold

Samtidig var bestyrelsen tilstede hele 
dagen som støtte til ungdomslederen, 
og kommunen havde støttet op ved at 
reklamere for dagen. 

Stævnet	blev	aftalt	som	finale	på	en	
kommuneaftale, hvor cricket blev 
udvalgt med Torben Knudsen i tæt 
partnerskab med DCF. Erfaringerne 
fra dagen viser at tæt dialog med 
kommunen, god forberedelse med fx 
udsendelse af materialer til skolelærere 
inden stævnet, klare rollefordelinger 
og involvering af andre end trænere fra 
start giver pote.

 
Træning i Køge KK  
vil gerne bruge ungdomsspillere til 
træningen af yngre årgange. For andet 
år i træk udvælger klubben også unge 
under	18	år	som	fx	Shahran Safi	til	at	
hjælpe de mere erfarne trænere.

Klubbens ungdomsteam holder 
derved fast i deres langsigtede plan 
om at fastholde og udvide antallet 
af uddannede trænere. Derfor har 
forbundet registreret 4 tilmeldinger til 
trænerkurser i vinter, som er det højeste 
antal fra en klub i 2017. 

suCCes med 
skolestævNe

Klik+ 
Se 

Trænings- 
video

uNge træNere kaN læres op tidligt

https://stiften.dk/skanderborg/Gentleman-sport-skal-laere-boern-mere-fairplay-og-mindre-fuck/artikel/478568
https://www.lokalavisenvesterbro.dk/2017/09/03/baade-boern-voksne-har-glaede-cricket/
https://www.jv.dk/aabenraa/Succes-kan-blive-enden-paa-cricket-i-Bov/artikel/2530751
https://www.facebook.com/koegekricket/videos/1471613772958379/
https://www.facebook.com/koegekricket/videos/1471613772958379/
https://www.facebook.com/koegekricket/videos/1471613772958379/
https://www.facebook.com/koegekricket/videos/1471613772958379/
https://www.facebook.com/koegekricket/videos/1471613772958379/
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tema:  

Hvor fiNder vi flere træNere?

Ungdomscricket 
får nye ledere

stærke 
klubber 
trækker 
på flere 
træNere
Cricketsporten oplever i 2017 
at de mest aktive klubber 
med ungdom ændrer i deres 
trænerteams. Både i Øst og 
Vest sker der fornyelse, og 
endnu vigtigere så indsætter 
klubledere nye trænere før 
de mangler trænere.
 

maNgler i ledere 
til kampe? 
Ishøj CC  
er en klub i vækst.  
Og som aktiv i Masterklub, så har 
klubben taget 4 U15-drenge med  
på bustur til Fredericia for at prøve 
dem af. Bestyrelsesmedlem Ali 
Asghar tror fortsat de større kan 
hjælpe de yngre.

Bov IF  
har med nye folk på ungdomskampe 
erfaret, at ”ikke-cricket” voksne kan 
godt afvikle kampene. F.eks. Hans 
Peter (th på foto) kastede sig ud  
som dommer trods under et års 
cricket viden.

I Esbjerg fortæller Anita Morsund, 
at de har oplevet at deres team med 
hovedsageligt forældretrænere 
brugte unge til at hjælpe til i den 
daglige træning. Nu indgår den unge 
førsteholdsspiller Mads Slepsager  
fx fast i indendørstræningen sammen 
med den nye hovedtræner Keith 
Hendry. 
 
Læs om god organisering i Esbjerg.

På den anden side af Danmark i 
Brøndby har ungdomsudvalget også 
godt fat i børnene. Derfor vil ledelsen 
udvide trænerteamet og kigger på 
velegnede personligheder fremfor 
antal uddannelser hos kandidaterne. 
Et eksempel denne vinter bliver Raja 
Khan, som hjælper klubben en tid, før 
han	bliver	udvalgt	til	trænerkurser. 	 
 
Læs om teamet i Svanholm.

vi er ikke klar til 
forældretræNere
Den kendte problemstilling vedr. faste 
trænere huserer også i Albertslund. De 
seneste 2 år har Umair og Mursal Butt 
varetaget ungdomstræningen. Sidste 
år uddannede de to unge til at hjælpe 
med træningen. 

Samtidig	har	flere	forældre	i	år	haft	lyst	
til at hjælpe. De oplever dog ikke selv 

at de er cricketkyndige nok til at stå for 
træningen. Til gengæld har de hjulpet 
med transport og sørget for samling på 
holdene.  

Trænere skal imidlertid ikke kun 
fokusere på teknik men have hjertet 
med i arbejdet med børnene - ligesom 
forældrene har. Andre klubber i 
Masterklub har med held afprøvet 
forældretrænere som tager mere 
ansvar i den daglige træning.

https://cricket.dk/ishoej-cc-klubben-oplever-positive-forandringer/
https://bovifcricket.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
https://cricket.dk/masterklub-klubber-fornyer-teams/
https://cricket.dk/masterklub-klubber-fornyer-teams/
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tema:  

aNsvarsdeliNg styrker klubbeN

Unge hjælper 
Unge i 2017

Masterklub – Ungdomscrickets udfordringer i fokus 

Så	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 ml. klubber)

 
Masterklub-netværket: 6 udvalgte klubber skal i 2017 og 2018

•	 Finde	muligheder	for	flere	kampe	i	ungdomsturneringer/stævner 

•	 Afprøve om trænerteams kan bruge holdledere og træningsplaner

•	 Videreudvikle forældrekommunikation (bl.a. postkort & diplom)

•	 Gør ungdomstræning sjovt, lærende og nem at sælge for en klub 

 
Find	mere	inspiration	til	dit	klubarbejde under	Masterklub på cricket.dk 

foraNdriNger efter 
Ny aNsvarsdeliNg
Hos AB har bestyrelsens nye 
ansvarsdeling medført et andet 
engagement i ungdomsledelse. 
”I år har vi været gode til at spotte 
de 15-årige og inddrage dem i 

ungdomstræningen” udtaler Jawad Ali 
fra AB’s bestyrelse.  

Den nye turneringsansvarlige i 
bestyrelsen gør det også nemmere at 
være ungdomstræner. Hans opgave 
er at rykke kampe og koordinere med 
andre klubber. 

udvidelse af 
bestyrelse  
i HerNiNg
Ny formand Robert Slator har i foråret 
styrket fokusset på ungdom og taget fat 
om en tydeligere ansvarsdeling i hele 
klubben. Derfor har unge oplevet en 
stærkere opbakning fra klubbestyrelsen. 

Robert og U19-holdets holdleder 
Kent Kølbæk samlede også et 
stærkt team til DM-finalekampene 
i september, hvor klubben var med 
igen efter hårdt arbejde.

tips til 
foreNiNgsliv 

Tjen klubpenge via  
Hospitals-klovn  
Julekort 2017

Formand  
og holdleder  
med DM-holdet

mailto:kronby%40cricket.dk?subject=
https://cricket.dk/klubber/projekter-og-koncepter/masterklub/
https://stoetforeningen.dk/lotteri/danske-hospitalsklovnes-skrabelotteri/

