
 

Klubtræner  
- Odense 

 
 
 
 
 
 
 
 
Målgruppe: Kurset henvender sig til erfarne trænere, der har gennemført K1 eller er BAT-certificeret. 

Klubtrænerkurset henvender sig til trænere, der har/vil have ansvar for flere trænere og vil 
arbejde strategisk med udviklingsmiljøer. Kursisten har en kompetencealder som 
bordtennistræner på min 3 år og kan starte, når vedkommende er 18 år.  

 
Indhold: Klubtræneren skal kunne ud fra egen trænerfilosofi skabe udviklingsmiljø. Træneren skal 

kunne sæsonplanlægge, motivere og vejlede spillere før, under og efter en kamp. Træneren på 
Trin 2 skal kunne lede andre trænere og samarbejde med forældre og ledere i klubregi. 

 
Temaer: Intro til DBTU's uddannelsesstruktur. Med egen trænerfilosofi skabe udviklingsmiljøer. 

Planlægning af træningssæson med fokus på elite. Arbejde med læringsmål. Vejlede i og skabe 
et aldersrelateret træningsmiljø. Fokus på spilstilsanalyse. Parasport. Og Eksamen. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Økonomi: Kursusgebyret er …………………………………………………………………………………………… kr. 4.725,- 

Overnatning…………………………………………………………………………………………………….……1.200,- 
Gebyret inkluderer lærebog, materialer, undervisning, frokost, frugt og kaffe/vand.  

 Overnatning de tre weekender er på Hotel på dobbeltværelse med enkeltsenge, hvor der 
tillægges et gebyr på 3x400 kr. Indlogering sker to og to fra samme klub eller af samme køn. 
Husk at søge kommunen om tilskud. 

 
Tilmelding Tilmelding skal foretages via BordtennisPortalen.dk under ”Kurser”.  
og afmelding:   Ved kursistens afbud efter tilmeldingsfristen refunderes 50% af gebyret + 100% af hotel.  

Ved afmelding senere end en uge eller udeblivelse fra kursus betales det fulde kursusgebyr og 
hotel. Kurset afholdes kun ved minimum 8 deltagere og kan aflyses mindre end 2 uger før 
afholdelsesdatoen. I sådanne tilfælde tilbagebetales hele kursusgebyret og hotel (hvis betalt). 
 

Info:  Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DBTU’s udviklingskonsulent  
  Poul Danborg, e-mail: pda@dbtu.dk, eller mobil: 24954010 

Kasernehallen 
Sdr. Boulevard 17 A 
5000 Odense C 

 

Alle lørdage kl. 10-21 
Alle søndage kl. 9-16 

Afholdelse: 
Lørdag d. 21. – 22. oktober 2017 
Lørdag d. 18. – 19. november 2017 
Lørdag d. 24. – 25. februar 2018 

Tilmeldingsfrist: 
d. 5. oktober 2017 

 

Dato Tidsrum Kursussted 
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