Cricket nyt om klubudvikling –

Sjov læring udvikler ungdom

Et dcf ledersyn
Vi kan og skal lære af hinanden
– både os voksne og de børn,
der enten er godt i gang med at
spille cricket eller lige er startet.
Nogle af os blev klogere på
en studietur til Skotland, andre
kæmper til hverdag med at
lære nyt og lære fra sig. Derfor
fokuserer nyhedsbrevet denne
gang på inspiration til dig, som vil
den aldersrelaterede træning og
motivering af unge spillere.
Jan Munkholm, Gen. Sek. DCF

Foto/Kent Pedersen

Makkerlæring
for nye spillere
I Esbjerg har klubben haft held med
at hente nye spillere ind i forbindelse
med skolestart i august via træner
Christian Nielsens besøg på en
række skoler.
Skolebesøgene viste børnene sjove
spil, som Christian udvidede fra gang
til gang. Han sluttede med introduktion
til at bowle, som kun vægtes for de
længere besøg forløb.
Køge ungdom også i Sverige indendørs – med forældrekørsel

Børn giver børn
oplevelser

LÆST i Pressen

Køge KK’s ungdomstrænere Søren
Sørensen og Dennis Seier må igen
finde partnere til en lejr i tyske Husum
11.-13. november. Lejroplevelser styrker
venskaberne for klubbens børn, som
taler før, under og længe efter om det
de vil og har prøvet.

2. WOMEN’s SIX Nations T20,
Se mere: Fredericia,11.aug. 2016

Den første gang, de nye børn så kom
i klubben, blev de taget imod af
træneren og de øvede børn. For at
sikre en god start er klubbens træning
desuden baseret på makkerlæring.

De nye pigespillere, der startede i år,
efterspørger en lejr ligesom sidste
år. De har mange gange i klubbens
træning hørt om oplevelserne fra de
andre børn, som havde den bedste tur
sidste år. Køge Kricket Klub kan mærke,
at børnene vil mere af det sjove, og
måske turen til Husum kan blive en
årlig tradition.

■ Læs mere om gode oplevelser med

■ LÆS om lejr sjov

bowle-stafet som brobygger…

og personerne på turen

1

1. Cricket i 150 år i Danmark
Se mere: Politiken, 2.okt. 2016

3. Mini DM igen på TV
Se mere: DanmarkCTV, 10.okt. 2016
4. Spiller cricket på Langeland, er det
OPEN CRICKET?
Se mere: Politiken, 28.sept. 2016

Masterklub for
aktive klubber
som udvikler
ungdomscricket

Tema:

Træning af børn
med forskellige forudsætninger

De mindste
skal kun
lære lidt teknik
Ungdomstrænere rundt i landet
arbejder på at gøre cricket sjovt. Nogle
klubber venter med teknisk træning for
de små, mens klubledere i Masterklub
nu taler om Aldersrelateret Træning.
I oktober giver Svanholm CC
nybegynderne mulighed for at træne
med øvede under 11-årige. Træner
Sonnich Thacker fokuserer på børnenes

brug af battet: ”De øvede kan ’drive’
bolden og evt. slå et af de naturlige slag
til siden (pull og sweep). Pull er svært
at øve, fordi bolden skal på en kegle,
hvilket gør øvelsen statisk. Sweep er
nemmere med kammerathjælp”.
På den anden side af Storebælt har
Fredericia CK arbejdet med 3 slag hos
deres U13, så de nu har lært nok til
at holdet for første gang i flere år er i
turneringen. De øver basisslagene Onog Off-drive, samt Pull – som viser en
lille forskel til Svanholm.

Ungdomsleder Camilla Østergaard
pointerer: ”De skal jo lære de
forskellige slag. Men det er der ikke
så meget tjubang i. Så vi arbejder i
retning af sjove slag.” Camilla uddyber,
at børnene skal lære nok teknik for at
gøre det nemmere at slå bolden, og
ikke for at gøre cricket teknisk med
mange slag.

Cricket
i lokal presse
1. Herning CC forsøger egen OPEN
CRICKET liga
HerningFolkeblad, 18.juli 2016

Børn med talent
lærer selv
Mukarram Hussain er træner for AB
Crickets U11-spillere. Han fortæller,
at AB har stor glæde af samarbejdet
med andre sportsklubber i Gladsaxe
Minisport. Det har fx betydet, at AB har
trimmet introduktionen af cricket til
nye spillere, via opdatering af klubbens
Minisport træningsplan, som gør

2. Kvindelandshold laver PR for
pigecricket
Se mere: FuresøAvis, 30.juli 2016

Flere tips
fra AB’s
træning klik her

rekruttering lettere at bygge videre på.
Som noget af det første får nye spillere
lov at lege sig frem og slå til mål.
Mukarram ægger ikke vægt på, at
øve navnene på slagene. Han ser det
som sin mission at sørge for, de øver
slagene fysisk mange gange. De øvede
spillere finder alligevel selv tekniske
navne på YouTube.
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Masterklub vil
det bedste for
ungdomscricket

Tema:

Flere kan lære cricket

Kan du huske
World Cup-spillet til børn?
Hør mere på:
TV dækning af Skolecricket
i Kolding

Udbredelse af
cricket i skolerne
Herning Cricket Club har i tæt
samarbejde med to repræsentanter
for skoleidrætslærerne i Herning
Kommune igangsat et forløb med
cricket i skolerne, klubben samt
uddannelse af skolernes idrætslærere.
Forløbet blev søsat med en halv times
introduktion for alle idrætslærere i
kommunen.

Denne blev varetaget af DCF’s Frederik
Klokker flankeret af Herning Cricket
Clubs Stig Hedevang og Jay.
Formålet er at vække lærernes interesse
for et lærerkursus, der forventes afholdt
uge 11 eller 12. Herefter følger et
3-ugers forløb, hvor idrætslærerne
selv underviser eleverne i cricket i
idrætstimerne. Herning Cricket Club
inviterer slutteligt alle deltagende
skoler til turnering på klubbens anlæg.

Masterklub – Klubudvikling 2016
Vi vil styrke rammerne for danske cricket, så ungdomscricket bliver stærkere.
Det gør vi via et tæt samarbejde med udvalgte klubber om:
•

Lederudvikling og uddannelse

•

Kvalitet i ungdomsarbejdet

•

Presse, hjemmeside og sociale medier

I perioden maj til november er dette udmøntet i:
•

Ekstern rådgivning på lokale ungdomsprojekter

•

Lederkursus og studietur for ledere til Skotland

•

Trænernetværk for Vest, dialog med kommuner samt lærerkurser

•

Lejre for klubber med U11 og U15

•

Masterklub Forum den 26. november i Odense Idrætshal

Find mere inspiration til dit klubarbejde under Masterklub på cricket.dk
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foreningstips
fra dif:
Få klubben i pressen
OG kom til Masterklub Forum
26.nov!
TILMELD
Her udstiller flere klubber deres
kommunikation
– og henter nye ideer
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Masterklub
for klubber
som baner vejen
for andre

