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LÆST i PreSSen - 
APriL 2015: 

rundboLd dårLigT 
for crickeT?:
Politiken skriver 18.april:  
”Rundbold er for hårdt for børn”  
(Resume; Der bliver fremhævet 
hvordan skolernes inklusion 
ikke kan blive ved med at bruge 
rundbold. Spillet gør kun de mest 
sporty børn bedre, og mindre 
mobile børn står passivt i marken.) 

Berlingskes Kids News, 1. april:  
”Kan man gå til rundbold?”  
(Resume; Softball sættes i ramme 
som noget børn kan prøve flere 
steder på Sjælland. Dernæst fortæller 
børnene om ungdomsmesterskaber 
og camps, hvor der opleves godt 
fællesskab på tværs af klubberne.) 

(Slogan forside;) 
Masterklub samler kræfterne for 

cricketsporten

(INDSÆT med SLOGAN FONT)

førSTe TeST  
Af friviLLighed  
i crickeT
I 2015 tester klubber håndtering af 
egne frivillige hjælpere. Nogle af 
de første i Herning og Skanderborg 
oplever testen, udviklet af DIF, givet stof 
til eftertanke. 

Mange cricketklubber her i landet, 
uanset hvor stærk økonomi de har, er 
afhængige af at have de nok frivillige. 
Derfor har Masterklub i 2015 stillet 
spørgsmålet på Dansk Cricket-Forbunds 
repræsentantskabsmøde om, vi har de 
rigtige frivillige personer i klubberne. 
Dette har nogle klubber taget til sig og 
forsøgt at teste sig selv via  
www.frivillighedstjek.dk.

Hernings ungdomsleder Glenn 
Hedevang fandt testen relevant, og 
delte den med sin klubbestyrelse. Her 
fik de bekræftet at de gør mange ting 
for at få frivillige. Glenn mener bl.a. 
nøglen til flere hjælpere er: ”Vi giver 
frirum til at ideer kan komme fra alle 
sider, og prøves af uden at spænde ben 
før starten er gået.”  

I Skanderborg CC har forældrene rollen 
omkring turene. Men de har ikke én 
person som passer på de frivillige. 
Formand Morten ”Mosser” Kristensen 
søger nye oplevelser for klubbens 
frivillige. Morten uddyber: ”I 2015 
arbejdes der på en Spanien-tur for bl.a. 
deres forældre-frivillige”.

LokALe 
PArTnerSkAber  
gør SPorT SynLig  
i kommune
Cricket er synligt i samarbejde med 
andre idrætter i Gladsaxe kommune. 
Akademisk Boldklub (AB) har netop 
afsluttet deres indendørsindsats i 
Minisport Gladsaxe (følg link) med 
3 gange 6 uger for børn under 10 
år. Ungerne taler varmt om cricket, 
fordi Te-pausen giver dem mulighed 
for at slappe sammen. Cricket i AB 
kan således slå et slag for fairplay og 

samvær, som kernen i spillet. Måske 
har vi i cricket glemt at dyrke, hvad der 
gør cricket så fantastisk og andet end 
bare rundbold? SE FILMEN her

crickeT nyT På kLubudvikLing – 
mASTerkLub SPoT På friviLLige  
og kommune SAmArbejde
Velkommen til vores første klubnyheder fra dansk cricket i 2015. Her vil du kunne 
læse, hvordan aktive klubber selv løser samarbejdet med kommunen. Vi søger i 
Dansk Cricket-Forbund at samarbejde med klubber som nytænker cricket og 
klubledelse. Det vil programmet Masterklub udvikle ud fra klubbernes egne lokale 
løsninger. Derfor håber jeg at du vil finde inspiration på eksempler på klubudvikling 
her på de næste sider. God læsning! Alex Olsen, DCF bestyrelse/Udvikling

Herning CC skaber oplevelser for deres frivillige. Og Skanderborg fanger unge til fede oplevelser.

Masterklub 
samler kræfterne 
for cricketsporten

http://www.frivillighedstjek.dk
http://gladsaxe-minisport.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=16
https://plus.google.com/photos/113073162667647746473/albums/5950910972815969697?gpinv=AMIXal8RLesxrSUTwCDYocYnzeCRoJ9mNPeiGrFXJe13zye31dHpkk2UbAjFWet6-9Qsw4mmIfzsnJjTY--FZG2HGiycuA9RJFxed55haYnRVjLwrqsoafw&cfem=1
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deT er ikke Så LeT,  
AT bLive friviLLig  
i crickeT!
De nye forsøg med at samle klubledere 
til at dele erfaringer bliver gentaget 
flere gange i 2015. Efter 2 vellykkede 
ERFA-møder i region øst og vest med 
5 klubber tilstede på hvert møde 
i april. Værtklubberne Ishøj CC og 
Fredericia CC åbnede deres klubhuse, 
og gæsterne fik spist og nydt de gode 
faciliteter.

Hovedemnet til diskussion og 
videndeling var valgt fra 2014 
vinterens klubbesøg over hele 
landet: Brugen af nye frivillige i 
ungdomsarbejdet! På møderne kunne 
klub- og ungdomslederne sagtens 
se, at tendensen var at bruge teknik-
trænere til børnene, som ofte kræver 
gode cricket færdigheder. Men det 
centrale problem her er, at det stiller 
meget ofte for høje krav til de frivillige. 
På cricket.dk har konsulenthjørnet 
fanget andre meninger fra klublederne 
(mere på www.cricket.dk)

SkoLecrickeT 
SAdLer om – 
kommuner SkAL i 
diALog med kLubber
Svanholm Cricket Club har med ny 
energi i 2015 samlet mange hundrede 
skolebørn fra flere skoler i Brøndby.  
Svanholm vil nu gå i samarbejde 
med Brøndby Kommune. Dette nye 
forsøg søger at udvikle et koncept for 
samarbejdet idræt/skoler. Det vil være 
af interesse ikke blot for de øvrige 
danske cricketklubber, men også for 
Danmarks Idrætsforbund.  
LÆS MERE på cricket.dk

friviLLighed og crickeT  
med SociALT AnSvAr

Gruppearbejde på Masterklubs første ERFA-møde.  
Klubhuset i Fredericia CC bestod nemt prøven 
med at rumme klubledere fra hele region Vest.  
Tak for samarbejdet! 

Klubber  
i Masterklub  
gør noget for 
andre klubber

I Kolding er de frivillige KIF 
crickettrænere også aktive i 2015, 
efter fast samarbejde med skolerne i 
mange år. Deres koncept minder om 
det nye fra Svanholm i Storkøbenhavn. 
KIF format løber over flere gange i 
skolerne med trænere fra klubben, 
og det lykkedes altid at afvikle 
skoleturneringen på klubbens egen 
cricketbane. LÆS MERE;kif-cricket.dk

SociALT iniTiATiv 
brobygger 
friviLLige 
foreninger 
med SociALe 
og SPorTSLige 
formåL
Køge Kricket Klub søger cricket nye 
veje ved at samle foreninger til 
netværkstræf om træning, trivsel og 
kost. På event FIT-for-LIFE i maj var 
Skolesport også blandt de mange 
udstillere, og netop skole søger 
jo gode muligheder at tænke nye 
samarbejder. Jan Rasmussen, Køges 
formand, håber at cricket i denne 
del af landet i fremtiden kan skabe 
større kontakt til særligt sociale 
foreninger til fælles bedste.

Nytænkning af idrætsklubbers 
rolle – socialt koncept hos cricket 
i Køge fiT-for-Life (følg link)

http://cricket.dk/masterklub-vest-klubberne-delte-erfaringer-og-diskuterede-frivillige/
http://cricket.dk/200-engagerede-skoleboern-fra-broendby-fyldte-team-danmark-hal-med-cricket/
http://www.kif-cricket.myfc.dk/user/index.php?klub_id=2149&sport=0&hold=0&page=4920
http://cricket.dk/klubudvikling-cricket-koege-videreudvikler-socialt-netvaerk/
http://cricket.dk/klubudvikling-cricket-koege-videreudvikler-socialt-netvaerk/
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nye friviLLige  
og kLubSAmArbejde

1-2 TrÆner kurSuS: 
PASSer SÆrLigT nye 
friviLLige, mener dif

2015 er året hvor Danmarks Idræts-
forbund/DIF igen underviser på cricket 
trænerkurset 1-2 Træner. Kurset viser at 
også forældre kan hjælpe i deres børns 
cricketklub, selvom de ikke selv spiller 
cricket. 

DCF’s specialist-trænere i cricket, Lars 
Hedegaard og Frederik Klokker, oplevede 
både rutinerede trænere og nye frivillige 
forældre deltage i deres cricket-lege. 
Kursets slutmål var at gøre deltagerne klar 
til at hjælpe en anden træner i klubben. 
Læs hvad klubledere mener om træner-
tilbud fra DCF (Klik her)

I efteråret 2015 vil værterne Copenhagen 
CC lægge 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 at den 
internationale cricketverden også lægger 
mærke til det nye materiale. 

Slogan side 3; 
Masterklub – 

klubudvikling ud fra 
lokale løsninger 

(INDSÆT med SLOGAN 
FONT)

Materialerne på det nye kursus 1-2 Træner imponerer cricketverdenen

Masterklub – 
klubudvikling 
ud fra lokale 

løsninger

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. Konkret vil de første klubber 
skulle hjælpe hele cricket Danmark med et fornyet fokus på frivillighed, 
og den rolle frivillige hjælpere har i klublivet. De skal medudvikle DCF’s 
frivillighedsstrategi 2015-2016.

• Udover ledelsessamarbejde vil deltagerne i Masterklub skulle udvikle 
trænernetværk, f.eks. som de første forsøg med Træning-På-Tværs i 
forsommeren 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.

http://cricket.dk/masterklub-vest-klubberne-delte-erfaringer-og-diskuterede-frivillige/
http://www.cricket.dk

