CRICKET NYT OM KLUBUDVIKLING –

FORÆLDRE HAR MERE AT SIGE
I UNGDOMSCRICKET
Hvis man ønsker børn i sin klub,
skal man kunne tage imod
forældrene, fordi de følger med.
Forældre er en ressource for
en cricketforening, ikke bare i
forhold til deres eget barn, men
hele klubben. Derfor er det DCFs
opfattelse at klubberne bør være
opmærksomme på, hvordan de
byder nye og gamle forældre
velkommen ind i klubben.
Alex Olsen, Gen. Sek. DCF

INVITER DEM, SÅ KOMMER DE...
Tilbage fra år 2015 har klubber i
Masterklub-netværket talt sammen
om, hvorfor vi i cricket ikke stiller
forventninger til forældrene om at
komme i klubben. I år 2018 er der
mindre tvivl, dog ser f.eks. AB og
Køge ikke ens på det. Nu gør Køge KK
noget nyt ved det. I foråret holdt to
initiativtagere forældreaften om, hvad
børn får i klubben.

Lisbeth Søndergaard og Kamran
Sarwar mente, at deres mange forskelle

familier skulle møde trænerne bag de
mange SMS’er om træning og ture.
Derfor blev hjemmebesøg prioriteret
og alle tilmeldte mødte frem. Mødet
lykkedes at omfavne godtgørelse af
forældrekørsel, sund mad uden chips
poser og ønsker fra forældrene.
AB Crickets rutinerede ungdomstræner
Mukarram Hussein, Gladsaxe,
har mange års forsøg med
forældredialoger. Han mener at
Ishøj teamets voksne
hjælper ved frokost

forældredialogen har gode potentialer,
men han mener nogle kulturer ikke vil
komme, selvom de bliver inviteret.
Andre klubber skal ikke være nervøse
for at invitere. Lisbeth uddyber, at det
er bare en god ide at fortælle forældre
med en anden kultur –
”at det er vigtigt at du kommer”.
Så vil de gerne bidrage og støtte
klubbens frivillige aktiviteter.

SET I PRESSEN
6 kommuner vil være de bedste
til breddeidræt – siger DIF,
Jyllandsposten, 24.januar 2018.
LÆS HER
Australsk Ball Tampering giver
DCF Generalsekretær radiotid,
DR Radio P3 Liga, 28. marts 2018
Fair play cricket udfordret af
unfair Test boldepisode,
Weekendavisen, 6. april 2018

SPILLER VÆKST KRÆVER FLERE HJÆLPERE
Klubber i Albertslund og Ishøj prøver
nu også Masterklub erfaringer af.
De sidste par år har de to klubber fra
Københavns Vestegn vokset i antal
unge spillere. Det har betydet, at de
gerne ville lave partneraftaler i 2018
med Masterklub-programmet for at
fastholde ungdom.

med at prøve holdledere til kampe.
Han har også spurgt fædre om hjælp,
så de serverer frokost og sørger for
god opførsel hos børnene. Det er også
i samme situationer at Umair Butt,
træner i Albertslund CC, har forældre
med, og de vil mere målrettet hjælpe til
ved børneaktiviteter f.eks. Sverigestur.

I år fortsætter Asmat Ullah, Ishøj CC,

Se sjov Instagram video-link #dkcricket

Maj 2018
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Masterklub for
aktive klubber
som udvikler
ungdomscricket

TEMA:

ANSVAR TIL FORÆLDRE
klubben har et sammenhold der er
værd at blive i, også når børnene bliver
store.

NYE FOLK
I CRICKET-BESTYRELSE
Der er jo ingen som gider, vel? Det er
de ikke helt enige i, i Skanderborg og
Herning, som de seneste år har fornyet
deres bestyrelse med både forældre og
”cricket-folk”.
Hernings Michael Kastberg og Kent
Kølbæk er duoen der sammen med
andre gode kræfter viser vejen. Ikke
nok med at forældre er kommet i
bestyrelsen, så har Herning også
formået at engagere forældre i andre
opgaver i klubben, også selvom
børnene ikke længere er små.
Forældreengagementet viser at

Også i Skanderborg kan man se,
hvordan forældre engagerer sig i det
politiske, her har Klaus Sieleman,
foruden titlen som forældre, sat sig
i bestyrelsen og bidrager til at holde
fokus på ungdom. Erfaringerne fra
Skanderborg viser, at forældre kan blive
til en ressource for hele klubben, ikke
bare deres egne børn.

Ledere samlet særligt som
aflastning til ungdomstræneren

LOKAL PR:
KLUBBER SKABER
OPMÆRKSOMHED

Esbjerg ungdom har
samlet til et forældrehold,
udover også at have
forældretrænere.

SÅDAN ENGAGERER
CRICKET OGSÅ
FORÆLDRE
Hvordan engageres forældre som ikke
selv spiller cricket i cricketklubben?
Det spørgsmål må mange klubber
have stillet sig selv i løbet af årene.
Et bud finder vi i Husum og Esbjerg,
som ved fælles hjælp har arrangeret
forældrekampe. Idéen er simpel, hvad
er det børnene godt kan lide?
At spille cricket! Det må forældrene
også kunne.
Maj 2018

Løsningen er også simpel: Få regler,
ingen forældre med cricketerfaring,
men masser sjov. Men det er mere end
bare forældre mod forældre, børnene
spiller også samme dag. Og det virker,
i den forstand, at både forældre og
børn har haft en sjov dag og spillet
cricket. Er det ikke målet med en
cricketklub?
Vi kan slutte med Husums Jörg Kryger
egne ord: ”Forældre uden så meget
cricket forståelse kommer ind i
spillet, og de har sgu lyst til det!
- de går op i det!”
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Ny cricketklub spiller på
international skole i Ikast, www.aoib.
dk, 11. maj 2018. LÆS HER
Horsens CC debuterer på DCF
Facebook kampagne – SE VIDEO

”Over 50 års arbejde for
Mikkelberg”, Avisklip fra
Flensborg Avis, 10.april 2018

Ungdomscricket
får nye hjælpere

TEMA:

DIALOG MED FORÆLDRE
STYRKER CRICKET
FAR-SØN TID GIVER
KVALITETSTID

Unge tæt på 18 år i fokus hos Svanholm

I Svanholm CC vil man i 2018
styrke fastholdelsen af deres unge
spillere på vej mod de 18 år. Det er
Brøndbyklubbens trænere og forældre
gået sammen om - f.eks. en tur til
Holland i år.
”Vi oplever at forældrene kommer
i klubben,” fortæller formand Søren
Henriksen: ”De kommer oftest for
at få far-søn tid. De kan se at deres
børn er glade for at være her, og
det vil de gerne hjælpe til med. De
mest støttende forældre spørger selv
om de kan få en rolle – de er her jo
alligevel.” Det er sådan at Sonny, far til
to drenge, er kommet med i gruppen
der planlægger årets udlandstur til
Holland.

DIF & DGI
FORENINGSTIPS

Nyåbnet foreningspulje hos DIF &
DGI – Læs nu
(uddeling månedligt + flere gange
pr. år)
”Unge sætter gang i unge”
– læs tips her
(DGI UDSPIL, maj 2018 s.40-43)
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)

Ansvarshavende for redaktion:
Alex Olsen, DCF Ledelse
Foto og tekst:
Lisbeth Søndergaard, Carsten
Martensen, Søren Henriksen,
Mukarram Hussein, Jörg Krüger,
Thomas Ren Kronby og Birgitte
Bentzen.
Grafisk design: BBentzen Design
v/Birgitte Bentzen
Produceret: Produceret maj 2018;
og udkommer igen juli
Arkiv på: www.cricket.dk/nyheder

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
Maj 2018

Dette nyhedsbrev er udarbejdet
som en del af
Masterklub for
Dansk Cricket-Forbund
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Spørgsmål og brug af indhold
sendes til mail: kronby@cricket.dk

Masterklub
for klubber
som baner vejen
for andre

