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Unge blandes  
på efterårslejr
Fire unge spillere fra Herning CC var 
i efterårsferien på cricketlejr nord for 
København sammen med spillere 
fra Køge og ikke mindst AB, som var 
værter.  

Med 18 timers træning var 
lejren en god forberedelse til 
indendørssæsonen. Det satte gang i 
tankerne hos nogle af de deltagende 
trænere: Er cricketlejre, hvor klubberne 
blander deres spillere, blevet en 
mangelvare?

CriCket nyt om klUbUdvikling – 

leg & læring som sportens styrker

et dCf ledersyn

Klubber  
i Masterklub  
gør noget for 
andre klubber

En fordel ved at træne indendørs er 
nemlig, at flere kan være med. Da 
det ikke altid handler om hvem, der 
kan slå bolden længst væk, giver 

det selvsagt flere børn chancen for 
en succesoplevelse.For at fange 
interessen fra så mange børn som 
mulig, har Skanderborg Cricket Klub 
flyttet indendørstræningen ud på et 
fritidshjem, som har en sportshal. 
Størrelsesmæssigt er hallen ikke ideel. 
Men det er jo der børnene er, så på 
den måde kommer vi i kontakt med 
mange børn i en god aldersgruppe.

Selvom vores erfaringer med 
indendørstræning er gode, er 
det vigtigt at krydre træningen 
med andre aktiviteter. Derfor 
starter vi vintertræningen med en 
overnatningsweekend i klubhuset. Om 
dagen tager vi i badeland og derefter 
hjem til klubhuset, hvor nogle forældre 
har lavet mad til alle deltagerne. Om 
aftenen står den på spil i hallen, cricket 
i tv og andre hyggeting.

Vi oplever det giver glade børn, men 
skal de fastholdes, skal hyggen i 
sæsonstarten følges op med stævner 
i samarbejde med andre klubber. 
Således vil vi også kunne styrke 
hinanden på tværs af klubberne.

Vintermørket lægger sig, men  
i Cricket Danmark tænder vi 
lyset i sportshallerne. Cricket kan 
vi nemlig samles om hele året! 
Dette nyhedsbrev handler om 
vores styrker: Find idéer til leg og 
læring for de mindste, og læs om 
samvær som fastholder ungerne. 
Alex Olsen,  
DCF bestyrelse/Udvikling

læst i pressen -  
sept/okt 2015: 
Kids News 2.-8. Okt. 2015, s.12-13: 
”Cricket så det batter” 
(Berlingske Tidendes børneavis 
dækning af Miniput-DM.) 
Følg link til cricket.dk for mere 
 
DanmarkCTV  
28.sept. 2015 (10 min.):  
”Cricket DM i Fredericia” 
TV indslag klik her
 
Køge.Lokalavisen.dk 
28.sept 2015: ”Sølvmedaljer til 
Køges unge cricket-talenter”

Gladsaxebladet, 22.sept. 
2015, ” Bronzemedaljer til ABs 
cricketdrenge” Klik her  
(Fremhæver flere unge fra både 
Horsens og AB – og slutspillets 
højdepunkter)

 Læs mere 
her

kommer børnene 
ikke til CriCket…
…må cricket komme til børnene!

Vinteren nærmer sig, og 
crickettræningen er flyttet ind i 
sportshallerne. Det er dog ingen 
forhindring for rekrutteringen af nye 
miniputter. Måske endda tværtimod.  
I hvert fald er det erfaringen  
i Skanderborg, at mange børn ligefrem 
foretrækker indendørscricket.

http://cricket.dk/?p=58474
https://www.youtube.com/channel/UC582CKg7XN_ELMyKiSZ8s9g
https://youtu.be/InpleBNFPT8?t=2m
http://koege.lokalavisen.dk/soelvmedaljer-til-koeges-unge-cricket-talenter-/20150928/artikler/709289903/1438
http://www.gladsaxebladet.dk/node/6851
http://cricket.dk/ungdomscricket-klubber-proever-lejr-sammen-herning-ab-og-koege-kan-ogsaa-moede-dig-paa-loerdag-28-nov/
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Hinandens  
bedste venner 
Køges miniputtere gjorde sig 
bemærket med en usædvanlig 
flot holdindsats ved miniput-DM  i 
Fredericia (se også Køges side). Det 
er der særlig én god grund til, forklarer 
træner Søren Sørensen: ”Her i klubben 
er i vi hinandens bedste venner.”

Det handler om opdragelse, fortæller 
Søren. ”Vi har nul-tolerance overfor 
mobning. Kan man ikke opføre sig 
ordentligt, skal man blive hjemme.” 

God opførsel indebærer også at 
alle bader efter træningen. Førhen 
forduftede ungerne når træningen var 
slut. Nu bliver de bagefter, og det er 
vigtigt for opbyggelsen af en holdånd.

I det hele taget fylder socialt samvær 
meget i Køge, hvor man udover 
træning holder bowling-aftener, griller 
sammen og tager på ture. 

”Sidst var vi i Husum. Det er noget 
børnene bliver ved at snakke om”.

Og som prikken over i’et, har holdet et 
fælles projekt at samle sig omkring. 
”Vi har aftalt med hinanden at senest 
i 2018, skal vi en tur til England 
sammen.”

Det er et mål som for alvor samler alle 
omkring cricketklubben. Både børn og 
forældre hjælper til med indsamlingen 
af penge til turen (prøv linket). 

Til denne sommers Køge Festuge lagde 
børn og forældre ikke færre end 600 
timers frivilligt arbejde til fordel for 
klubben.

tema:  

samvær styrker

Masterklub 
samler kræfterne 
for cricketsporten

CriCket  
i miniformat
Hvor går skillelinjen mellem sport 
og leg? Svaret på dette spørgsmål 
kan måske hjælpe cricketklubberne 
til at forstå, hvorfor rundbold er så 
populært i Danmark, mens cricket 
har svært ved at slå igennem.  
 
I Akademisk Boldklub (AB) har vi 
arbejdet på at gøre cricketsporten 
mere attraktiv for børn i 6-9 års 
alderen.  
 
Mødet med den yngre målgruppe, 
har tvunget os til at finde  
nye måder at introducere  
spillet på  
 
(Minisport efterår). Små lege med 
mindre fokus på teknik, og hvor 
vindere og tabere sjældent kåres, 
har vist sig at fungere godt med 
børnene.  
 
Læs om flere tricks

samvær  
med voksne  
fastHolder 
minipUttere
I Fredericia Cricketklub inddrages alle 
på tværs af alder i miniputternes klubliv 
og omvendt. Med denne strategi er 
det lykkedes klubben at tiltrække 

nye børn og sikre deres fastholdelse. 
Klublivet handler ligeså meget om det, 
som foregår udenfor banen, som selve 
spillet. ”Forældrecricket”, fællesspisning, 
ture til andre klubber og miniputternes 
deltagelse i ældre spilleres stævner er 
blot nogle få af de elementer, som gør, 
at Fredericias yngste spillere komme i 
klubben selv efter en lang skoledag – 
også når det øsregner.

Læs 
mere 
her

Mini DM gav børnene uventet opmærksomhed

https://www.facebook.com/koegekricket/?_rdr=p
http://cricket.dk/en-alle-alle-en/
http://www.gladsaxe-minisport.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=15
http://www.gladsaxe-minisport.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=15
http://www.abcricket.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=129064
http://cricket.dk/tema-fastholdelse-boern-og-voksne-samles-om-leg-og-cricket/
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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

leg & læring:  

indendørsCriCket for børn

Masterklub  
for klubber  

som baner vejen 
for andre

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. På netværksmøder sammenligner klubledere 
deres prioritering af egne aktiviteter. 

• Udover ledelsessamarbejde vil deltagerne i Masterklub skulle udvikle 
trænernetværk, f.eks. får de praktisk sparring af DCF trænere i den daglige 
klubtræning. De får skræddersyet trænerforløb udover almindelige 
trænerkurser.  

• 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.

odense CC  
satser på de Unge 
På turen rundt er Jørgen Jønsson 
nået til Odense CC, som ikke er 
en førstebølgeklub i masterklub-
programmet, men er en klub i 
vækst og med en voksende tro på 
fremtiden. Ungdomscricket har haft 
svære kår i Odense, men nu spirer 

en ny generation af cricketspillere i 
landets tredjestørste by. Formand for 
Odense CC, Abdul Wahab, har en plan 
for udviklingen af ungdomsspillerne. 
Med den unge keeper Wahab 
Hashmi udtaget til A-landsholdet 
og gode resultater for klubbens 
ungdomsspillere i de senere år, er 
Odenses ambitiøse mål ikke udenfor 
rækkevidde. Læs mere på cricket.dk

dCf trænerkUrsUs: 
e-aWard  
12-13. deCember
Brøndby Idrættens Hus danner ramme 
for næste hold. 

Dette kursus på engelsk henvender sig 
til erfarne spillere og Level 1 Trænere. 

På www.cricket.dk kan du læse det 
særlige indhold på kurset under 
meddelser.

dif anbefaler 
klUbledere:

Sådan får I kontingentkronerne i hus 

Sådan agerer I på Facebook

Tydelig struktur og få øvelser 
bygger videre fra gang til gang. 
Sporten sælges på teamwork og 
synlig forbedring med bold og bat. 

Store bolde går godt i små haller 
som dem i Brøndby 

Følg link for mere

Indendørssæsonen er gået  
i gang. Svanholm og flere klubber 
i Masterklub-programmet bruger 

ekstra timer inde i skolerne  
i oktober og november måned. 

Følg link 
for mere

http://cricket.dk/rundt-om-klubberne-med-joensson-5/
http://cricket.dk/traenerkursus-icc-e-award-14-15-nov-viborg/icc-e-coach-award-invitation-12-13/
http://issuu.com/torbenlollike/docs/idr__tsliv_nr_6_-_2013pdf/12?e=1320296/6090678
http://issuu.com/torbenlollike/docs/idr__tsliv_nr._1_2014/12?e=0/7096067
http://www.svanholm.cc/seneste-nyheder/cricket-projektet-for-broendbyvester-skoles-mindre-klasser-er-i-fuld-gang/
http://www.svanholm.cc/seneste-nyheder/cricket-projektet-for-broendbyvester-skoles-mindre-klasser-er-i-fuld-gang/
http://www.svanholm.cc/seneste-nyheder/cricket-projektet-for-broendbyvester-skoles-mindre-klasser-er-i-fuld-gang/

