Cricket nyt om klubudvikling –

FORÆLDRE PÅ BANEN
Et dcf ledersyn
Passion der rækker udover
træningsbanen sælger varen og
skaber bæredygtige relationer. At
skabe relationer og fasthold dem
er en grundsten i udvikling af din
klub. Det er vigtige erfaringer
fra vores Masterklub-program.
Klubledere, træner m.m. skal
vise forældre, at vi byder dem
velkommen og vil dem. Det
samme gælder de nye unge.
Sådan sikrer vi frivillighed og
involvering.
Alex Olsen,
DCF bestyrelse/Udvikling
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Børn lokker
forældre
ind i klubben
Forældres aktive deltagelse i klublivet
kan være en stor hjælp for klubbens
ledere. Men hvad får dem til at bruge
deres sparsomme fritid i klubhus og på
banen?
Daniels far, Kent, tilbød sin hjælp da
Herning CC i maj måned efterlyste nye
hænder til at løfte arbejdsopgaverne i
forbindelse med klubbens aktiviteter
og events.
”Jeg kunne se, at der var en lille men
vigtig rolle for mig at udføre for min
søn og de andre unge i klubben”
fortæller han.

Ved at tage sig af nogle af de praktiske
opgaver, hjælper han træneren til at
kunne fokusere på det sportslige, og
derved vil Kents hjælp i sidste ende
komme sønnen Daniel til gode. Sådan
lyder Kents rationale.
Derfor påtog han sig at organisere
ungdomsarbejdet.
Også i Køge har de succes med at
engagere forældrene. Her er der ikke
de store forventninger til forældrenes
aktive deltagelse. Til gengæld er der
fokus på, at de kommer i klubben.
Erfaringen fra forårets klubliv viser, at
flere voksne møder til træningerne, og
at det gør børnene mere trygge.
Og det er netop det, som får Bastians
far, Rasmus Augustesen, til at møde op.

”Vi deltager ved de fleste
fællesarrangementer, for at børnene
skal få lyst til at komme her”,
siger han.
I sidste ende er det altså i begge
tilfælde børnenes trivsel, som lokker
forældrene ind i klubben.

LÆST i Pressen
Find vej til familiens…
link til Udspil 1/2016, s.24
- Diskussion på at få familien
ned i klubben
”Øst besejrede Vest…”
Lokalavisen KøgeBugt, 3.juni;2016
- Nye regionale crickethold
starter Danmarksturne i Køge
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Selvkørende
klubber
er et must for
Masterklub
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Tema:

Hvad skal vi
med forældrene?
Dialog gavner klubben
Mødet med forældrene kan godt være
en udfordring for klubbens ledere og
trænere.
Men i 2016 har Fredericia FC og AB
Cricket igangsat nye tiltag for at sikre et
tættere samarbejde med forældrene.

Fredericia har valgt en helt lavpraktisk
tilgang – og det har givet pote:
Forud for udendørssæsonen i år
udsendte klubben en formel mail til
forældrene. Af mailen fremgik alle
sæsonens kampdatoer, og forældrene

blev bedt om med det samme at melde
tilbage, hvilke dage de kunne tilbyde
kørsel.
Strategien virkede, og kørselsplanen
kom på plads inden sæsonstart. Det
skal spare klubbens ledere og trænere
for megen stress.
I AB er det særligt ’mødet med
forældrene’ som er i centrum.
Tidligere har unge trænere typisk
haft svært ved at forstå værdien af
forældrekontakten. Men siden har de
fået gode erfaringer med at hilse på
forældrene, når de kigger på til træning
eller tager med til kampe.
”Nogle mødre har faktisk taget deres
veninder og deres børn med, fordi de
kender træneren som person,”
fortæller ungdomsformand Aadila
Jiwani om tidligere års omgang med
forældrene.

Er kontakten til forældrene først
etableret, bliver det også nemmere for
klubben at tage de svære snakke, som
kan opstå, forklarer hun.
Nu har AB også bedt børnene om
at besvare et spørgeskema,
og et ungeråd er blevet nedsat.

Håbet er, at en øget
forventningsafstemning med børnene
også kan give trænerne en bedre
dialog med forældrene om
deres forventninger.

Altid nærværende Aadila i AB
hilser på store og små.

Aktuelt på
www.cricket.dk
Findes der virkelig mere
ungdomscricket i Øst Danmark?
Stævnet i Esbjerg
viser noget andet end antal klubber
ved Køge-Mini i juni
Læs mere om de to steder…

Masterklub
for klubber
som baner vejen
for andre
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Tema:

Klubliv som familieliv
Indslusning
af nybegyndere –
nu med forældre
Forældre som hjælpetrænere er en
god støtte til det trygge miljø, som
Svanholm søger at bygge op for deres
yngre spillere. Der skal være plads til at
øvede holdkammerater hjælper deres
nye venner ind i klubben.

Denne styrkelse af klubånden i mindste
årgange giver trænere som Sonnich
Thacker, Søren Vestergaard, Zishan
Shah og flere troen på de næste nye vil
blive godt modtaget. Det bliver netop
aktuelt, når klubbens maj-skolecricket
er nået til ende på Vestegnen.

På Vestkysten lykkes indslusningen af
nye børn takket være aktive forældre,
som begynder at bruge klubben.
Bestyrelsesmedlem Venessa F Madsen
(på fotoet) i Esbjergs Vestjyden
anerkender den foreløbige triumf
28.maj Læs også her, da klubben
havde 120+ spisende.
Hun uddyber:
”Forældrene er begyndt at spise i
klubben regelmæssigt, og er nu klar til
at hjælpe, når vi har mest brug for det”.

2016 klubudvikling via Masterklub (De 3 delmål):
Landssamlinger for ledere og efteruddannelse trænere forstærker de lokale
kræfter i cricketsporten. Klubberne som deltager med samarbejdsaftaler til
Masterklub har også mulighed for, at udvikle et af deres egne projekter for
ungdomsarbejdet.
Byggesten for Masterklub programmet: Nyhedsbrevet viser fast lokale
løsninger på klubudvikling. Med start i år 2015 vil den første bølge af
klubber søge at skabe 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. De seks sunde deltagende
klubber har vist, at træner-teams giver de bedste rammer for ungdom.
Ungdommens behov er identificeret for både nye og øvede børn, så
ledelsen kan arbejde målrettet for fastholdelse af alle børn.

•

Udover ledelsessamarbejde vil deltagerne i Masterklub skulle udvikle
trænernetværk, f.eks. får de praktisk sparring af DCF trænere i den daglige
klubtræning.Udendørs tilgår extra ressourcer til ungdomslejre og stævner.

•

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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TIPS til
foreninger:
Kommunikation i klubberne:
Brug alle kanaler! (DGI tema viser
aktuelle medier i brug, side 20-24 i
DGI’s UDSPIL 2/2016)
Find flere frivillige på frivilligjob.
dk (DGI omtale hvor cricket kan
finde hjælpe til ungdom, s.32/
UDSPIL 1/2016)
Dette nyhedsbrev er udarbejdet
som en del af Masterklub for
Dansk Cricket-Forbund
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