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CriCket nyt om klubuDvikling – 

Frivillige uDvikler sig  
gennem ansvar

Flere børn oplever 
sjov cricket

et DCF leDersyn
Unge der involveres i klublivet 
og udfordres som frivillige, synes 
det er en fed oplevelse. Når de 
introduceres til opgaven, er en 
fornuftig introduktion vigtig. Og 
voksne må ikke tage over og 
dermed fjerne ansvaret fra de 
unge. Vis tillid og hjælp dem til at 
lære af fejl. 
Alex Olsen, DCF Generalsekretær

set i Pressen
Falske mails lænser foreningers 
klubkasser,  
Idrætsliv nr. 5 2017  
LÆS HER 

Lovændring gør det nemmere at 
være frivillig,  
www.dgi.dk, 14. december 2017 
LÆS HER  
  
Skole DM giver nye medlemmer, 
www.dgi.dk, 27. november 2017 
LÆS HER

 
Klubber i det landsdækkende netværk 
for ungdom har i år afprøvet holdleder-
roller. Fx oplever en af landets nyeste 
klubber at årets fokus på holdledere 
gør, at formanden og hans 2 nye 
trænere nu har en ekstra hjælper til 
flere kampe. ”Det udvider teamets 
muligheder” siger Shekib Naibkhail i 
Bov IF. 

At voksne og forældre kan aflaste 
trænerne ser de også i Herning CC, 
hvor holdleder-rollen er blevet virkelig 
relevant efter en 2017-sæson, hvor 
Kent Kølbæk har stået for at organisere 
transport og info til unge. Robert Slator, 

formand i HCC, fortæller: ”Det har givet 
ungdomstræneren mere arbejdsro”.

 

Ikke alle klubber bruger 
holdledere i ungdom 

Som klub jagter man ofte den rette 
træner. En som elsker tid med børn. 
Samtidig har en hel del klubber med 
ungdom trænere som står for alt fra 
kampe, info til hjemmet og til træning. 

Forsøg i det forløbne år peger dog på at 
også Albertslunds Jafar Butt finder en 
forælder og en stor teenager til at træde 
til som holdledere i 2018.

I Husum CC oplever de ny opbakning 
til klubsamlinger i Region Syd, hvor 
frivillige fædre stiller op ved havegrillen 
i november-mørket. Klubsamlingerne 

er nye samarbejder med en månedlig 
træning for tre eller flere klubber, som 
de arbejder hårdt på at fortsætte næste 
år i hele indendørssæsonen. 

FremtiDens holDleDere

klubsamlinger meD vintergrill

Husum har siden sensommeren planlagt flere samlinger

https://issuu.com/idraetsliv/docs/idr_c3_a6tsliv0517_samlet_20_28006_/14
https://www.dgi.dk/om/nyheder-og-presse/nyhedscenter/seneste-nyt/lovaendring-goer-det-nemmere-at-vaere-frivillig
https://www.dgi.dk/skydning/skydning/artikler/skole-dm-giver-nye-medlemmer-mou-skytteforening-har-knaekket-koden
https://bovifcricket.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=7
http://herningcricketclub.dk/
http://www.crickethusum.dk/home.html
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tema:  

evner og lyst skaber FremDriFt  
i Frivilligt arbejDe

Unge hjælper 
Unge i 2017

oPbakning og 
synligheD
Formand i Vestjyden (Esbjerg), 
Jakob Rubin, mener klubbens 
nye ungeteam i efteråret også har 
stærkere opbakning i bestyrelsen. 
Hvor der over et år er arbejdet med at 
gøre bestyrelses opgaver synlige, så 
nye kan byde sig til, når de har lyst.

involvering aF 
unge Frivillige
I Køge KK samler unge frivillige lige 
nu sammen til Holland næste år. 
Aktivering af unge ved at give dem 
ansvar, kurser og aktiviteter uden for 
banen giver nemlig sammenhold og 
involvering. Arbejdet kræver dog, at de 
unge er minimum 13-14 år, og som 
formand Jan Rasmussen siger: ”i sidste 
ende vil det være alle tiders, hvis de 
unge fx kommer ind i bestyrelsen”. 

Søren Nissen i Brøndby-klubben 
Svanholm CC indrømmer også: ”Jeg 
prøver altid at shanghaje folk til noget.  
Det mislykkes tit... Men hvis du har 
et vist kvantum, så er der flere at tage 
af”. Fokus er ikke så meget på hvorvidt 
den frivillige unge er en god spiller, 
som at han er interesseret i at give 
en hånd med og samtidig er en rar 
personlighed. 

En tilsvarende tendens til uddelegering 
ses hos AB hvor Suleman Naim, der til 
dagligt går i gymnasiet, er træner og 
medhjælper i klubben. Han var med på 
DCF’s Evalueringsmøde 2017 i Odense 
og erfarede at: ”Nogle ting er svære 
at tale om fordi vi [klubberne] har 
forskellige opfattelser af tingene. Det 
var forfriskende at Carsten fra forbundet 
kommer udefra og havde et nyt syn på 
tingene”. Suleman var også med til at 
stille forslag til forbundet og på den 
måde øve indflydelse på dansk cricket. 

Vestjydens sorte trøjer får nu 
synlig opbakning fra ledelsen

En tilfreds Jan Rasmussen (nr 2 tv) med unge, som tør tage ansvar

http://www.esbjergcricket.dk/om-esbjerg-cricketklub/
http://koegecricketclub.dk/index.html
http://www.svanholm.cc/
http://www.abcricket.dk/
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tema:  

Prøv at give anDre ChanCen

Ungdomscricket 
får nye hjælpere

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 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)

• Gøre ungdomstræning sjov, lærende og nem at sælge for en klub 

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

nye hjælPere må 
goDt lave Fejl
Nu i indendørstræningen i Ishøj CC, 
syd for København, fortæller Asmat 
Ullah om en god kultur, hvor klubbens 
ungdomstrænere ofte finder afløsere 
i den sidste time af træningen ved at 
overdrage ansvaret til 15-16 årige. 
Sådan bliver træning også sjov for de 
mindre børn, og går noget galt, kan 
hjælperne lære af deres fejl. 

Næstformand Rizwan Mahmood i 
Skanderborg CK supplerer: ”Vi oplever 
i år at opgaver, som vi beder andre 
løse, kan tage længere tid, end hvis vi 
erfarne ledere selv gør det hele”. Men 
det er vigtigt ikke at lade den nye stå 
alene. Fejl deles, så fællesskabet bliver 
styrket, og opgaver tages ikke tilbage.

Få indflydelse på lokalpolitikken – 
Læs om 3 gode råd til foreninger 
(DIF Idrætsliv, marts 1-2015 s.12)  

Slogan side 3; 
Ungdomscricket får nye 

hjælpere

siDe 3  ------- 
tema: Prøv at give anDre ChanCen
C.1: nye hjælPere må goDt lave Fejl
Nu i indendørstræningen i Ishøj CC, syd for København, fortæller Asmat Ullah om en god kultur, hvor klubbens 
ungdomstrænere ofte finder afløsere i den sidste time af træningen ved at overdrage ansvaret til 15-16 årige. 
Sådan bliver træning også sjov for de mindre børn, og går noget galt, kan hjælperne lære af deres fejl. 

Næstformand Rizwan Mahmood i Skanderborg CK supplerer: ”Vi oplever i år at opgaver, som vi beder andre 
løse, kan tage længere tid, end hvis vi erfarne ledere selv gør det hele”. Men det er vigtigt ikke at lade den nye stå 
alene. Fejl deles, så fællesskabet bliver styrket, og opgaver tages ikke tilbage.
 FOTO C1 Billedtekst: Asmat Ullah drøfter træning med de lidt ældre børn, som godt vil hjælpe i 
hverdagen.  

C.2 DiF & Dgi ForeningstiPs  
C2.1. Få indflydelse på lokalpolitikken – Læs om 3 gode råd til foreninger 
 (DIF Idrætsliv, marts 1-2015 s.12)  
C2.2. “Forening i forandring? - en undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark” (DIF).  
Klik og hent Pixi-udgave

C2.3 Syv trin til bedre kommunikation i din forening – Klik til DGI
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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 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)

·	 Gøre ungdomstræning sjov, lærende og nem at sælge for en klub

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

Asmat Ullah drøfter træning med de lidt ældre børn, som godt vil hjælpe 
i hverdagen.

DiF & Dgi ForeningstiPs  

Syv trin til bedre kommunikation  
i din forening – Klik til DGI

“Forening i forandring?  
- en undersøgelse af idrætsforeninger 
i Danmark” (DIF).  
https://www.dif.dk/da/nyt/dif_
undersoeger
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