
1  Juni 2017

CriCket nyt om klubudvikling – 

inddrag forældre og stå stærkere

Masterklub 
deler tips til sjov 
ungdomscricket

et dCf ledersyn
Planlægning og afholdelse 
af klublejre, samt træner- og 
holdlederassistance er alle 
områder forældre både kan og bør 
bidrage til. Men det betyder øget 
dialog med forældre og andre 
voksne, der er ressourcepersoner 
omkring klubben. Se tips og 
ideer til dig her på siderne, om fx 
hvordan du bør bede om hjælp til 
en konkret, afgrænset opgave.

God læsning,  
Jan Munkholm Gen. Sek. DCF

set i Pressen 2017
Kricket? Hvad er det? 
(Politiken, 27.maj 2017)

Bedre forhold for cricket…
(JydskeVestkysten, 7.maj 2017)  
Læs her

Sydslevig i front i dansk cricket 
(Sydslevig Magasin, Mindretals-
Magasin Juni 2017 s.10-13)

I 2017 har sporten flere lejre 
mellem klubber end tidligere. Det 
kræver hjælpere til klubbernes 
ungdomstrænere, så det ikke går ud 
over træning og turnering. 

Husum CC fik i maj hjælp fra 1 spiller 
og 5 forældre for at kørsel, fælles 
frokost og kammeratskaber kunne 
blomstre i Esbjerg. Seniortræner Finn 

Gerckens oplevede god opbakning og 
mener at forældre fx kan dele diplomer 
ud for godt kammeratskab efter 
kampene, bare de bliver spurgt.

Også i Horsens beder formand Kiruba 
Sivagadasam forældrene om en 
hånd, så hans 13-14 års drenge kan 
få ekstra aktiviteter. Derfor kan turen 
gå til Køge 24. juni.

sPørg  
og du får hJælP 
I april gæstede en hollandsk klub 
Svanholm i Brøndby og de to 
ungdomsansvarlige Said og Saif ville 
gerne byde på socialt samvær. Derfor 
gav de forældrene opgaven: Medbring 
én ret til et fælles sammenskudsgilde. 

Samtidig lærte værterne, at ture er 
hyggeligere, når forældre er med og fx 
byder på pause-te i ugæstfrit vejr. 

Også Esbjerg fik besøg fra Holland, og 
her løste de opgaven med mad på en 
anden måde: De bemandede køkkenet 
med forældre. Gang i køkkenet og på 
banen gav en fantastisk stemning, som 
alle var glade for. 

Begge steder viser de vellykkede 
arrangementer, hvordan flere kan 
løfte mere.

forældre  
bliver leJrhJælPere flere steder

http://syfo.de/kontakt
http://syfo.de/kontakt
http://syfo.de/kontakt
http://cricket.dk/ungdomslejr-hollaendere-belejrer-danmark/
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tema: 

forældre hJælPer mere

Masterklub for 
aktive klubber 
som udvikler 

ungdomscricket

”Vi vil ungdom!” Så klart udtrykker 
Michael Kastberg sig. Det giver liv, 
energi og lyst til at komme i klubben. 

Netop det er Herning CC’s mål:  
 
At være et sted, som er rart at være  
- en social klub. 

De forventer også god opbakning fra 
forældre til hjemmekampene for junior. 
”Det er alt andet lige sjovere, når nogen 
ser en spille” udtaler Kastberg. 

LÆS MERE om flere frivillige til 
ungdomsevents i Herning på  
cricket.dk

klubbens 
forældre-
kommunikation   
De fleste klubber informerer 
mundtligt. Men tur-info på print 
gør forældre trygge i AB, Bagsværd.  
Samtidig giver børnene selv besked 
til ungdomstræner Mukarram 
Hussein om forældre-accept til 
deltagelse via en lukket Facebook-
gruppe. 

Nogle klubber bruger også 
aktivt deres hjemmeside for at 
imødekomme forældre. 

 

På herningcricketclub.dk bydes 
ny Ungdom velkommen

I Skanderborg mener Klaus 
Sielemann, at ”træningen bør slå på 
socialt samvær. Når forældre snakker 
sammen, mens børnene træner, 
så vil børnene også lære hinanden 
bedre at kende.”

holdledere  
til børn –  
trænerne  
skal ikke lave alt 
Flere klubber afprøver nye frivillige 
som holdledere, og klubledelsen bør 
afgrænse, hvad en holdleder kan og skal.

I Fredericia Cricketklub er 
ansvarsdelingen ændret, så de har 
en holdleder for hvert ungdomshold, 
fortæller Kurt Østergaard. Han har 

endnu ikke planer om forældre som 
holdledere.  Men de kunne gøre det 
nemmere for trænere at få tæt kontakt 
med udvalgte børn.

Hos Køge KK oplever pigetræner 
Lisbeth Søndergaard, at holdleder bl.a. 
sørger om ro på sidelinjen. Og klubben 
har forældre med til kampe, som 
på sigt kan hjælpe her. Også syd for 
København hos Ishøj CC, hvor formand 
Asmat Ullah råder til at forældre ikke 
er dommere, når de aktuelt hjælper til 
med kørsel.

forældre i klubben giver liv

http://cricket.dk/herning-vil-ungdom/
http://herningcricketclub.dk/
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tema: 

trænere i ungdom  
og i CriCket får hJælP

Masterklub  
for klubber  

som baner vejen 
for andre

Masterklub – Klubudvikling 2017 

Vi vil styrke rammerne for danske cricket, så ungdomscricket bliver stærkere.  
 
Det gør vi via et tæt samarbejde med udvalgte klubber om: 

• Lederudvikling og uddannelse

• Kvalitet i ungdomsarbejdet 

• Presse, hjemmeside og sociale medier 

 
I perioden juni til august er dette udmøntet i: 

• Gennemførsel af flere ungdomslejre på tværs af klubber

• Fælles indsats for at udvikle HOLDLEDER-opgaver

• Skabt og afprøvet forældrekommunikation (bl.a. postkort & diplom)

• Lejrkoordinering mellem klubber i Masterklub, åbent for andre klubber 

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

dgi foreningstiPs 
Fem gode råd til træneren på at 
lave begyndertræning – også til 
voksne 
 (DGI UDSPIL, marts 2017 s.16-17) 

Foreningsidrætten i Valgkampen 
nu i 2017 – find mærkesager med 
andre foreninger 
(DIF Idrætsliv, april 2-2017 s.14-15)

Shekib Naib Khail, hædret 
som idrætsleder af DGI, 
med borgmester (midt) og 
cricketdommer Vijay Kumar (t.h.) 

klubforandringer 
i syd 
”Det er sjovt at være med, når det 
går frem i Dansk Cricket, er det 
ikke Carsten?” blev forbundets 
udviklingskonsulent spurgt af Shekib 
Naib Khail, ny cricketleder i Bov IF. 
Her oplever sporten nemlig ekstra 

synlighed. Ligesom i Sønderborg, 
hvor de i juni har fået bevilling til 
ny bane. Bov Cricket har god støtte 
i hovedbestyrelsen, borgmesteren 
besøger ungdomsarbejdet og den nye 
hjælpetræner Herman Alker kører fra 
Flensborg for at være med. Så sidste års 
debutklub mener det er positive tider 
for cricket – lokalt og nationalt.

mailto:kronby%40cricket.dk?subject=
http://cricket.dk/om-dcf/masterklubprogrammet/
http://e-pages.dk/dgi/1196/html5/
http://www.dif.dk/da/nyt/idraetsliv

