Ledertræf på tværs
Ledertræf på tværs er et samarbejde mellem syv specialforbund. Samarbejdet er indgået for at
kunne give vores medlemmer endnu flere attraktive tilbud. I år har vi glæden af at invitere jer til
ledertræf på tværs i henholdsvis Aalborg, Odense og Hvidovre, og vi har valgt følgende tema.

Din klub og sociale medier Brug Facebook som værktøj
Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle – det være sig klubledere, trænere,
instruktører, forældre og andre interesserede. Der kræves ingen
specieller forudsætninger for brug af IT og sociale medier. Medbring
gerne en bærbar PC til kurset til den praktiske workshop.

Indhold:

Vi har i år valgt at kombinere aftenen med et oplæg samt en workshop.

1) Din klub og sociale medier
2) Workshop: Brug Facebook i relation til din klub. Workshoppen
forudsætter, at en eller flere klubrepræsentanter medbringer en PC.
Foredragsholder:

Torben Lollike er kommunikationschef hos DIF og udvikler og
vedligeholder blandt andet DIF´s hjemmeside. Torben Lollike vil fortælle
om hvad sociale medier dækker over, hvem der er målgruppen og hvad
de kan betyde for klubben. Han vil ydermere klarlægge hvordan
Facebook kan bruges som værktøj og supplere eller erstatte en
hjemmeside. Slutteligt vil han diskutere hvad der er god adfærd på
sociale medier og hvordan klubberne udarbejder en politik omkring
brugen af Facebook og andre sociale medier.

Tid og Sted:
19. april kl. 18.30-21.30

24.april kl. 18.30-21.30

26. april kl. 18.30-21.30

Tilmelding:

Gigantium Isarena
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg Øst.
Odense Bowlinghal
Møllemarksvej 80
5200 Odense SV
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre

Deltagerprisen er inklusiv en let forplejning. Der skelnes mellem en
deltagerpris for medlemmerne af de syv planlæggende forbund (Kr.
100,-) og en deltagerpris for andre (Kr. 200,-). Der tilmeldes og betales
til eget forbund. Hvis eget forbund ikke er repræsenteret betales til
Dansk BordTennis Union. Husk at opgive kursustitel og dato, navn,
adresse, klub samt e-mailadresse ved tilmelding. Tilmelding er
bindende.

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfrist: 10. april 2012 og kurset gennemføres kun ved
minimum 12 deltagere pr. afholdelsessted.

Tilmelding og spørgsmål til:
Dansk BordTennis Union:

Sarah Thomsen,

sarah.thomsen@dbtu.dk

Danmarks Bowling Forbund:

Jesper Mikkelsen,

jmi@bowlingsport.dk

Dansk Curling Forbund:

Lars Vilandt,

lars@curling.dk

Dansk Floorball Union:

Kenn Romme Larsen,

kel@floorball.dk

Dansk Fægteforbund:

Martin Wiuff,

martin_wiuff@hotmail.com

Dansk Handicap Idræts Forbund:

Marianne Hornbæk Jensen, hoj@dhif.dk

Dansk Hockey Union:

Annemarie H. Kristensen, ahk@dk-hockey.dk

