
 
 

 

Træner-politik for OB-Bordtennis 
 
 
Træner-politikken i OB-Bordtennis tager sit udgangspunkt i følgende: 
 

1) Hvordan støtter klubben sine trænere 
 

2) Hvilke krav stiller klubben til sine trænere 
 

3) Fokuspunkter for trænerne 
 
 
Ad 1) OB-Bordtennis støtter sine trænere ved: 
 

•   At trænerne præsenteres for klubbens ”Normer og værdier”, ”Den blå tråd” og 
     ”IT-mediet ind i bordtennis” samt kompendiet ”BAT” – Bordtennis Aldersrelateret  
      Træning (udarbejdet af DBTU og Team Danmark) 
•   At trænerne tilbydes regelmæssigt kurser og opkvalificering og indgår i 
      klubbens løbende kompetenceudvikling og evaluering 

 •   At nye trænere tilknyttes en ”mentor” i starten 
 •   At tilstræbe at stille klubtøj til rådighed for trænerne 

•   At aftaler om træningshold, træningstider og dækning af udgifter i forbindelse   
      med at være træner i klubben er afklaret inden træningsstart ligesom 

       klubtøj og -nøgler mm. er udleveret forud for træningsstart   
 
 
Ad 2)  Trænerne i OB-Bordtennis er forpligtet til:  
  

•   At være fortrolig med DBTU og Team Danmarks kompendium ”BAT” – Bordtennis  
      Aldersrelateret Træning og anvende det i træningen 
•   At sætte sig ind i ”Normer og værdier” og ”Den blå tråd”  
•   At forpligte sig til at anvende it i træningen 
•   At deltage i forældremøder, trænermøder, kurser samt den løbende 
      kompetenceudvikling, som finder sted  
•   At være omklædte og velforberedte med et nedskrevet program til hver træning 
•   At påtage sig en opdragende rolle og være sig sin status som rollemodel bevidst. 
      Det gælder i forhold til spillerens "uddannelse" som bordtennisspillere, med 
      fokus på refleksion over egen træning, som det fremgår af "Den blå tråd".  
      Det  gælder desuden også i forhold til opdragelsen af spillerne til at være   
      gode klubmedlemmer, som lever op til klubbens "Normer og værdier" og  
      herunder viser respekt for andre, for klubbens materiel samt fysiske rammer. 
•   At deltage aktivt i udviklingen af klubbens trænerassistenter og også i denne 
      forbindelse at være sig sin status som rollemodel bevidst og herunder sætte 
      trænerassistenten ind i ”Normer og værdier” samt ”Den blå Tråd” 

       



 
 

 

 
Ad 3) Fokuspunkter for trænerne: 
 

•   Indleder og afslutter hver træning i fællesskab med truppen  
                og giver plads til refleksion 

•   Er opmærksomme på, at hver enkelt spiller oplever sig set i hver træning. Det 
     sikres blandt andet ved, at trænerne har særlig fokus på nye spillere, kender 
     navnene på alle spillere, har individuel fokus på hver spiller og herunder giver  
     individuel coaching 
•   Er opmærksomme på spillernes forældre eller andre, der bringer og/eller 
     henter spillerne 
•   Generelt er opmærksomme på spillernes trivsel. 

 

 
 

 


