Cricket NYT om klubudvikling –
Klubbestyrelser og forældre
aktive i Masterklub
Det er glædeligt, at vi nu har fået gang i nogle af de konkrete opgaver ude i
førstebølge-klubberne i Masterklub. I dette nyhedsbrev fremgår det, at et årshjul
er et nødvendigt redskab for at skabe overblik, huske hvad der skal gøres, og
hvornår og hvem der skal gøre det. Samtidig begynder vi en kursusrække, der
retter sig mod ledelsen af klubben. Disse tiltag skal sikre den sunde platform
og dermed et godt fundament for den næste fase. Dejligt er det også at
mærke, at klubberne begynder at dele ”tips og tricks” og støtte og motivere
hinanden. God fornøjelse med læsningen! Alex Olsen, DCF bestyrelse/Udvikling

LÆST i Pressen juli 2015:
Dansk cricket
rammer landsdækkende medier
Forandringer i de første klubber i Masterklub: Årshjulkursus hos
Skanderborg CC og Fredericia CC’s bane under ombygning

Nye klubledere
bevæbnes med
Årshjul
På kurset Årshjul fik klubledere nye
værktøjer til det omfattende planlægningsarbejde, alle klubber udfordres
af. Bevæbnet med et årshjul og andre
skabeloner er de nye ledere bedre rustet
til denne kamp uden for banen.
AB og Fredericia er begge eksempler
på klubber, som aktivt bruger årshjulet
til at tydeliggøre ledelsesarbejdet.
Camilla Østergaard, ungdomsleder
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i Fredericia CC, har efter kurset være
med til at sammenlægge årshjul og
aktivitetskalender. Camilla fortæller,
at det var en beslutning, som blev
truffet, så ”både bestyrelsen og resten
af klubben kan se forældremøder,
fastelavn, julehygge og de vigtigste
frister for administration af klubben.”
Det kan godt være, at administrationen
optager mest plads i årshjulet, men
Camilla mener, det er en fordel at
alle kan se, når der er styr på tingene.
Muligvis bliver det også nemmere for
andre at hjælpe til, når alle kender
frister til f.eks. holdtilmelding.

Hovedaktiviteter
og ansvarsdeling
i særlige perioder
kan fremgå af
årshjulet.

hed

Begge ledere er enige om, at det bør

Resume; Fokus på de frivillige
sikrer Masterklubprogrammet
anerkendelse og sætter spot på
cricket i DIFs medlemsblad til mere
end 60 idrætter.

MetroXpress
(mx.dk, 16. juli:)
”Den næstestørste sport
i verden….”
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www.fr

Fazan Ahmed, ny klubkoordinator
for AB Cricket, er også blevet glad for
materialerne fra kurset Årshjul. De
forskellige skabeloner på kun en side
giver klublederne overblik for et år
ad gangen. Han mener, det er blevet
væsentligt nemmere at uddelegere
opgaver til de forskellige frivillige.

Idrætsliv (for
Danmarks
Idrætsforbund)
nr. 3/2015:
”Cricket:
Nytænkning
så det batter”

være tilbagevendende aktiviteter,
frister til administration og ungdom
såvel som udviklingstiltag, som
anføres månedsvis. Hvis der kommer
for mange detaljer, bliver årshjulet dog
for tidskrævende at rette til. Desuden
fremhæver Camilla, at hvis man putter
for meget på årshjulet, kommer man til
at løbe rundt for at finde folk hvert år til
alle opgaverne/arrangementerne.
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Resume; Både Mikkel Grøn (AB
Cricket) og Frederik Klokker
(Skanderborg CC) fortæller om
sportens udfordringer.

Masterklub –
klubudvikling
ud fra lokale
løsninger
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Ny i klubbestyrelse
og aktive forældre
DCF Arkiv film

Klubmands appel:
Vi må løfte i flok!
Svanholm CC gik dette forår i
offensiven med skolesamarbejdet.
Særligt har der været fokus på
overgangen fra cricket i skolerne
til mødet med klubbens ledere og
spillere. Det optager Søren Vestergaard
som ny mand i klubbestyrelsen, at
klubproduktet skal i fokus. Han sætter
en stolthed i, at træningen har kvalitet,
så børn fra skolecricket oplever en nem
overgang til træningen i klubben.
Og det er ikke hvem som helst, som går
ind i klubarbejdet med ny energi. Søren
Vestergaard har været ungdomstræner
i 1990’erne, og på samme tid var han

Tæt dialog med
forældre giver nyt
blod i bestyrelse
Siden Hernings gågade oplevede
cricketfolk gå i tæt dialog med borgere
på gaden tidligt på sommeren, har
Herning CC’s bestyrelse sat nye folk
ind i, hvordan klubben drives mest
forsvarligt. Michael Kastberg Madsen,
nu næstformand, har netop taget fat
om nogle af de ting, han finder vigtige,
for at cricket i Herning kan synliggøre
sig som fremtidens cricketklub.

en af de førende kastere på Svanholms
1.hold. Mange vil huske ”Vester” for
sine talrige internationale optrædener
på landshold og i den professionelle
arena i England bl.a.
Disse mange erfaringer bruger
Søren nu på at følge op på klubbens
skolearbejde. Det har før været god PR
for cricket i Brøndby, og kommunen
vil nu formalisere samarbejdet. Derfor
ser Søren muligheder i 2015 og frem,
men cricket i andre klubber bør følge
trop. ”Det gør ingen forskel på den
lange bane, hvis de andre klubber
ikke har ledere nok til deres ungdom.
Klubben har behov for at kunne
tilbyde nye børn kampe mod andre
hold, hvis rekrutteringen skal gøre en
synlig forskel”, lyder appellen fra Søren
Vestergaard til andre klubansvarlige.
Svanholms skoleprojekt kan blive en
arena, hvor dette arbejde kan vise en
forskel i et 2-årigt partnerskab med
kommunen. Her har Jørgen Jønsson og
andre ildsjæle i klubben sat sig for at
styrke brobygningen mellem skole og
klub i efteråret 2015.
Michaels interesse for cricket er
opbygget i kraft af at hans søn, Simon,
har spillet i klubben i 4 år. Og med
en forretningsmæssig baggrund,
argumenterer han kraftigt for, at
cricket bør kende til kundernes valg
af fritidsaktivitet. Forældrene til nye
børn, som bliver introduceret til cricket,
skal inviteres til en tættere dialog end
klubberne gør i dag.
SE MERE på HCC facebook
Herning har med deres maj-juni forsøg
været på skoler, og fundet at børnene
er glade for cricket. Og Michael og
Hernings nye 2015 bestyrelse vurderer,
at dette forsøg viste at ungerne bør
kende mere til det sociale samvær
i cricket-sporten. Konkret siger han:
”Der er ikke mange Idrætter, hvor
elitespillere er på fornavn med
ungdommen. Det tætte klubbånd er en
god salgsegenskab i konkurrence om
børnene.”

Hernings bestyrelse har i 2015 skabt balance med erfaring og friske
kræfter – så hus og anlæg er blevet trimmet til på få måneder.
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Køge Kricket
overrasket
over forældreinvolvering
Søren Sørensen og teamet bag
Ungdom i Køge har flere gange i
år oplevet forældre dukke op med
kage, og hygge om spillerne efter
fredagstræning. Forældrene giver
ekstra liv i klubhuset, og de vil gerne
hjælpe for at ungdommen får flere
aktiviteter. På www.cricket.dk finder
du mere om, hvordan forældrene
bruger klubhuset, og ungdomstræner
Dennis Seier arrangerer konkurrence i
klistermærker.

Lokal PR:
Klubber skaber
opmærksomhed
Fredericia/ElboBladet 29.juli:
Fredericia-talenter i kamp for
europæisk kvindecricket
KB: Lokale 9.klasse Coach Academy
instruktører hjælper cricket.
AB: Sports College Gladsaxe har nu
unge fra to cricketklubber.
Arbejdet med en lokal partner
giver unge et fast tilbud som andre
klubber får gavn af.

Masterklub
samler kræfterne
for cricketsporten

Anerkend de frivillige

Frivillige
løfter
kvaliteten
i ungdomscricket

Rundt om
klubberne ved
Jørgen Jønsson
Ildsjæle fastholder unge i
klubberne: Det har i mange år
været kendt, at de gode ungdomsfolk
ikke alle har spillet på landshold. Det
drejer sig mere om vedholdenhed
og personligt engagement. Cricket i
Danmark har mange gange opbygget
store ungdomsårgange ved at
klubberne havde de rigtige ildsjæle.
Hvem er dine favoritter blandt dem fra
Rundt om Klubberne? (følg linket)
Cricket irriterer mindre i FREM:
I juli blev det officielt at cricketbanen
er rykket væk fra klubhusets
hovedudgang, hvor det har generet
både spillere og klubbens gæster siden
1942, fordi alle gik lige ud på banen
under kampene. Banens nye placering

Abdul Wahab Ashraf og Dennis Seier
har begge været frivillige trænere
i forbindelse med sommerens
ungdomsaktiviteter i landsholdsregi.
Her videregiver de to og andre
lige på kanten af de høje, grønne
træer og hele Valbyparken kommer
muligvis til at give den fremtidige
cricketudvikling mindre trafik henover
banen til fordel for unge cricketspillere
på banen. Læs mere om FREMs
udvikling (Klik her)
Hjemmesider kan styrke klubber,
selvom sociale medier fylder mere:
KB Cricket er en eliteklub med fokus
ungdomsudvikling. De har længe
udviklet cricketspillere. Men i 2015
har de nu også skabt en hjemmeside
med nyhedsbreve. Dette er sket i
forbindelse med formandsskiftet, og
muligvis har klubbestyrelsen erkendt,
at omverdenen gerne vil høre om
cricketlivet i KB. Hvorvidt hjemmesiden
kb-boldklub.dk kan overleve i kampen
mod de sociale medier, forholder KB
sig ikke til. LÆS OM KBs udskiftning på
www.cricket.dk

Paraden fra indvielsen af FREMs fornyede anlæg i juli
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trænere i DCF et par opfordringer og
observationer til ungdomstrænerne
ude i klubberne.
Læs mere på konsulenternes hjørne
på www.cricket.dk

Turudvalg fylder
op med frivillige
forældre
Før sommeren var Skanderborg CC
(kaldet Stingrays blandt venner)
i gang med at skabe en tur for
deres frivillige forældre. Nu er
planlægning til Spanien-turen
oppe i højt gear med tre forældre i
tæt dialog med ungdomsformand
Torben Bendiks, og turens formål
er ændret af forældrene. Torben
fortæller: ”Klubbens forældre
arrangerer en rejse for hele klubben,
og laver løbende informationer om
turen til andre forældre”.
Klubben oplever at forældrene vil
gøre noget for klubben, fordi de er
glade for den og de vil lave noget
med deres børn.

Masterklub
samler kræfterne
for cricketsporten

Fastholdelse af unge
og hent Inspiration
KURSUS: DCF/DIF
1-2 Træner 20-21.
oktober
Copenhagen CC lægger lokaler
til i Tingbjerg i det nordvestlige
København. Her vil apps til smartphone
og et helt nyt trænerhæfte blive brugt
flittigt. I konsulenthjørnet på
www.cricket.dk kan du læse det
særlige indhold på kurset.

Unge savner
udfordrende
træning

De senere års frafald af ungdomsspillere har afsløret et behov for
øget fokus på, hvad juniorerne selv
oplever som god træning. Masterklub
har derfor spurgt nogle tilfældige
ungdomsspillere, og deres melding er
klar: De vil udfordres, lære nyt og blive
bedre. Vejen dertil, mener de selv, går
igennem en mere varieret træning og
flere kampe mod jævnaldrende. Men
det er ikke gjort med det.

DIF fremhæver
helte og nemme
skoleaftaler:
De unge efterspørger også et
socialt samvær, som rækker udover
cricketbanen – læs om Herning
eksemplet på cricket.dk.
Denne sommer har unge fra flere
klubber fået ekstra udfordringer
sammen med bl.a. DCF’s Mortens
Hedegaard. Læs hvordan
ungdomstræningen foregår flere steder
i Vestdanmark på www.cricket.dk/
masterklub-bredde.

2015 klubudvikling via Masterklub (De 3 delmål):
Kurser for bestyrelser og efteruddannelse af ledere/trænere for at få mere
kvalitet ind i cricketsporten. Klubberne som deltager med samarbejdsaftaler til
Masterklub har også mulighed for at udvikle et af deres egne projekter.
Byggesten for Masterklub programmet: Nyhedsbrevet viser fast lokale
løsninger på klubudvikling. Startåret 2015 vil hos den første bølge af
klubber søge at vise forandringer, som på sigt skal komme hele cricket
Danmark til gode.
•

Den første gruppe af klubber kommer til, at arbejde hårdt med de første
forsøg på samarbejde mellem klubledere. Diskussionen er i gang på tværs
af cricket Danmark med fokusset på frivillighed, og den rolle frivillige
hjælpere har i klublivet. De frivillige bestyrelser vil prøve DIF’s kurser af for,
at undersøge hvilke kan gøre en forskel for andre cricketbestyrelser.

•

Udover ledelsessamarbejde vil deltagerne i Masterklub skulle udvikle
trænernetværk, f.eks. som de første forsøg med Trænerweekend og
ungdomstur i efteråret 2015.

•

Den største forandring for cricket bliver nok, at PR og synlighed for
cricketsporten bliver udviklet lokalt via historier om klubudvikling og en
struktureret brug af lokale medier.

Metode: Cricketbolden – fokus på lokale løsninger.
Altså, metoden med at kaste ”cricketbolden” videre, drejer sig om at spille
sammen om de 3 indsatser;
Klubledelse, kvalitet i ungdomsafdelingerne og lokalt PR.
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DIF – Idrætsliv om Heltekoordinatoren
og hans system med heltepoint til 60
frivillige ved stævner. Ildsjælen gik selv
ind i sport for at hjælpe familien og
andre.
DIF - Team Aktiv Skole
samarbejdsaftaler i fokus i Idrætsliv
(Klik her). Eller hent din første kladde til
aftalen (klik her)
Dette nyhedsbrev er udarbejdet
som en del af Masterklub for
Dansk Cricket-Forbund
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Klubber i
Masterklub gør
noget for andre
klubber

