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Bedre cricket med leg og læring
Lejrstemning
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Foto:
Vestjyden
(Esbjerg C)

Lejre giver
sammenhold
Med støtte fra DCF holder Esbjerg en
pige/damelejr i slutningen af maj
med besøg fra Holland. Det betyder en
weekend fuld af oplevelser for både
børn og voksne. Kathrine Brock-Nielsen,
som er lejrkoordinator, fortæller, at
det i planlægningsfasen stadig er
spændende, hvor mange frivillige der
kommer, og hvor mange tilmeldinger
de får. Alderen betyder også noget,
idet de unge har behov for flere sociale
aktiviteter.

Sidste år var Esbjerg på en større
klubtur til Holland. De har vedligeholdt
forbindelsen og er ved at have et godt
venskab med specielt Bloemendaal,
der er opbygget lidt ligesom Esbjerg
med forældreinvolvering mv.
Kathrine har erfaring for, at det hjælper
på miniputkonceptet og til at fastholde:
”Oplevelser som denne og venskaber
på tværs er med til at gøre det sjovt og
give muligheder”. Det gør heller ikke
noget, at børnene ikke taler samme
sprog, for trænere og forældre hjælper
til, og ellers går det med fagter. Det
sociale er i højsædet.

Et dcf ledersyn
Ungdomslejre planlagt med
engagerede forældre, unge
træner unge, samt skolecricket
og uddannelse er noget af det,
som du kan læse mere om i
dette nyhedsbrev. Du kan også
blive inspireret af, hvordan nye
trænere får hjælp af de mere
erfarne trænere, og hvordan
månedsplaner bliver anvendt i
træningen.
God læsning,
Jan Munkholm Gen. Sek. DCF

Set i Pressen 2017
Cricket Kbh, Kanal Hovedstaden/TV
Bella, April 2017
Tv interview:
KB Cricket formand syn på
cricket
– senere youtube.com
Dansk cricketstjerne
vender tilbage til England,
BT, 11. april LÆS HER
Copenhagen Cricket Club
søger støtte,
Brønshøj-Husum Avis, 4.april
LÆS HER
Aqdus (til højre i foto) bruger klubbens nye tema-plan

Trænerplaner
gør det nemt
Med vintertræningen i AB Cricket har
unge trænere for første gang fulgt en
tema-plan for den ugentlige træning.
Fx har Aqdus Rakhman følt sig hjulpet
godt på vej, fordi de mere erfarne
trænere har lagt en plan for øvelserne i
hele indendørssæsonen.
April 2017

Gladsaxe-børnene oplever derfor nu, at
hvert alderstrin i AB’s ungdomstræning
har egne øvelser. Det gør det nemt for
Aqdus at overtage fra en anden træner.
I trænernes gruppe på Facebook er
temaerne nemlig lagt op for oktober til
marts med navngivne øvelser. På den
måde skal han ikke finde på hver gang
og kan selv tilpasse fx temaet markspil.
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Cricket klub får kabalen
til at gå op,
Skagens Avis, 4. januar 2017
LÆS HER

Masterklub for
aktive klubber
som udvikler
ungdomscricket

Tema:

Nye kræfter gør cricket sjovt
Unge ledere
kan godt få
forældrehjælp
I Brøndby arbejder Svanholms
Ungeudvalg med at tilføre nye idéer
og kvalitet til ungdomsarbejdet.
Said Alam har en central rolle i dette
arbejde og har sammen med en aktiv
gruppe unge mænd i alderen 18-24
år vurderet, hvilke tiltag børn og unge
gerne vil opleve i klubben. Han glæder
sig derfor over, at forældrene bakker op
om lejrplanerne for april, hvor klubben
har besøg fra Holland og 5 klubber i
Storkøbenhavn.

Foto Køge KK

Nyuddannede finder plads i trænerteam
Køge trænerteamet vokser også efter
1-2 Trænerkurset i marts. De to unge
frivillige Sofie Sørensen og Simon
Sørensen (foto ovenfor) ser, at klubben
kan bruge dem.
De føler, de har en god kontakt til de

helt små. Sofie siger ”at det nogle
gange kan være sjovere at træne andre
end at træne selv”, mens Simon også
mener ”at det gavner éns eget spil at
være træner, fordi man skal tænke over,
hvad man gør”. Samtidig vil begge
gerne være med til at hjælpe klubben.

Foto KB Cricket

KB udvider også
trænerteam

holde børnene aktiveret”. Når der er 50
børn ad gangen skal man sørge for at
holde noget kørende for alle hele tiden.

Også uddannet på 1-2 Træner vil to
friske herrer nu støtte engelsktalende
klubtræner Keith Dabengwa i mødet
med skolebørnene på Frederiksberg og
i nærområdet. KB har nemlig lavet en
ambitiøs plan med mange skolebesøg.

Det er i det hele taget essentielt at
inddrage de nye trænere, og få omsat
den viden de har fra trænerkurserne til
værdi i klubben.

Ifølge ungdomstræner Jens Bønding
”er særligt småboldlegen vigtig for at
April 2017

På 1-2-Træner klædes nye på, og det
udvidede niveau ECB Level 2 giver
seriøse klubber trænere, som ønsker at
udvikle sportens ungdom.
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Hollandske klubbesøg i april og maj
enten i Brøndby eller Esbjerg.

Juniorspillere
i vest på
hjemmebane igen
Klubben i Herning arbejder også
målrettet på at skabe positive
forandringer for deres unge. Dette
forår har lederne lagt ekstra kræfter
i at samle fire klubber med 15-18
årige til mere cricket end sidste
år, hvor de ikke oplevede at spille
en hjemmekamp. Næstformand,
Michael Kastberg, vil gerne give
klubbens
unge
bedre
mulighed
for socialt
samvær i
klubben
og følelsen
af at være
værter.

Masterklub
deler tips til sjov
ungdomscricket

Tema:

Del sporten med flere
Link til
konkurrencen

FOTOKONKURRENCE
Indsend dine bedste fotos og vær med
til at fortælle, at ”Cricket er en sjov og
social holdsport for alle”.

Synlig cricket sikrer kommuneaftale
Skanderborg Cricketklubs indsats de
sidste tre år med at være synlige og
deltage i foreningsmøder i kommunalt
regi har givet pote. Klubben er
nemlig udvalgt til et skoleprojekt via
Idrætssamvirket i kommunen.

DGI Foreningstips
Facebook: Opret en side eller en
gruppe? Sider kan styres. I grupper
kan alle lave opslag.
gode råd til Side og Gruppe brug
(DGI UDSPIL, marts 2017 s.34-35)

Klubbens skolekontakt Torben Knudsen
fortæller at ”projektet favner alle
kommunens skoler, men at klubben
indtil videre fokuserer på 4 skoler i
nærområdet”.
Næste skridt bliver afholdelsen af
lærerkurser i maj. Her håber Torben på
at opnå 15-17 deltagende lærere og
det er ikke urealistisk, da 8 allerede har
givet forhåndstilsagn.
Afslutningsvist afholdes der så et
skolestævne, hvor tre af skolerne, som
har sendt deres lærere på kursus, kan få
lov at deltage.

Dette nyhedsbrev er udarbejdet
som en del af Masterklub for
Dansk Cricket-Forbund
Ansvarshavende for redaktion:
Jan Munkholm,
DCF Ledelsen

Det gør vi via et tæt samarbejde med udvalgte klubber om:

Foto og tekst: Kathrine BrockNielsen, Carsten Martensen, Torben
Knudsen, Said Alam, Thomas Ren
Kronby og Gitte Vejen
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I perioden januar til maj er dette udmøntet i:

Arkiv på: www.cricket.dk/nyheder

Masterklub – Klubudvikling 2017
Vi vil styrke rammerne for danske cricket, så ungdomscricket bliver stærkere.

Spørgsmål og brug af indhold
sendes til mail: kronby@cricket.dk

•

Udbetalinger til udvalgte lokale ungdomsprojekter

•

Fælles indsats for at hjælpe holdledere i gang

•

Lærerkurser så skoler selv kører cricket

•

Lejrkoordinering mellem klubber i Masterklub, åbent for andre klubber

Find mere inspiration til dit klubarbejde under Masterklub på cricket.dk
April 2017
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Masterklub
for klubber
som baner vejen
for andre

