Uddannelsesstruktur for trænere
Trin 4
Akademitræner

Trin 3
Diplomtræner

•

Seminarer / Ekskursion / Int. stævner

Idrættens Trænerakademi

DBTU Diplomtræner (30 t)

DIF Diplomtræner (165 t)

Ledende trænerrolle med fokus på udviklingsmiljø og elitetræning
•
Praksis på strategisk niveau
•
Undervisning med refleksion, teori, fagplan og synopsis

+

•

Strategisk arb. med trænergerningen
•
Faglig viden på højt niveau

BAT-Træner (55 t + eksamen)

DIF-Træner 2 (55 t)

•

Trin 2
BAT-Træner

Udvikling af spillere og træningsmiljøer
•
Ledelse af træning og topning
•
Spilstilanalyse og optimering via video
•
Avanceret teknik for flere målgrupper
•
Planlægning af sæson og samlinger
•
Træning af handicappede
•
Praktikforløb på et involveret praksisniveau

+

Klubtræner (28 t) fra 15 år

Trin 1
Klubtræner

Trin 0
Begyndertræner

•
•

•
Trænerrollen i praksis
Teknik, RUS, BAT, Kinatræning og Udstyr
•
Planlægning af et træningspas
Forældre, bestyrelse og træningsmiljø
•
Praktikforløb på hjælperniveau

Det’Batter (12 t)

BAT60+ (12 t)

• Trænerrollen, Ledelse og ATK
• Pædagogik og Psykologi
• Teknik og Fysisk Træning
• Ernæring og Doping
• Anatomi
• Skadesforebyggelse

DIF-Træner 1 (28 t) fra 16 år

+
1-2-Træner (8 t)

• Idræt og Træning
• Børn & Unge
• Idrætsskader – nej tak

Uddannelsesstruktur for trænere inkl talenttræner
Trin 4
Akademitræner

Trin 3
Diplomtræner

•

Seminarer / ekskursion / int. stævner

Idrættens Trænerakademi

Diplomtræner (30 t + eksamen)

Diplomtræner (165 t)

Ledende trænerrolle med fokus på udviklingsmiljø og elitetræning
•
Praktikforløb på strategisk niveau
•
Undervisning med refleksion, teori, fagplan og synopsis

•

Strategisk arb. med trænergerningen
•
Faglig viden på højt niveau

BAT-træner (55 t + eksamen)
•

Trin 2
BAT-træner

Udvikling af spillere og træningsmiljøer
•
Ledelse af træning og topning
•
Spilstilanalyse og optimering via video
•
Avanceret teknik for flere målgrupper
•
Planlægning af sæson og samlinger
•
Træning af handicappede
•
Praktikforløb på et involveret praksisniveau

Klubtræner (28 t + eksamen) fra 15 år

Trin 1
Klubtræner

Trin 0
Begyndertræner

•
•

•
Trænerrollen i praksis
Teknik, RUS, BAT, Kinatræning og Udstyr
•
Planlægning af et træningspas
Forældre, bestyrelse og træningsmiljø
•
Praktikforløb på hjælperniveau

Det’Batter (12 t)

BAT60+ (12 t)

DIF-Træner 2 (55 t)
• Trænerrollen, Ledelse og ATK
• Pædagogik og Psykologi
• Teknik og Fysisk Træning
• Ernæring og Doping
• Anatomi
• Skadesforebyggelse

Talentog
elitetræner
#

DIF-Træner 1 (28 t) fra 16 år
• Idræt og Træning
• Børn & Unge
• Idrætsskader – nej tak

1-2-Træner (8 t)

# Talent- og elitetræner
er et ekstraordinært
kvalifikationsforløb, hvor
du skal ansøge, bliver
udtaget til, får tilskud til
og får et særlig
trænersparringsforløb

Konverteringsstruktur til ny uddannelse
Gammel

Konvertering

Ny
DIF Idrættens
Trænerakademi

Trin 4

DBTU Diplomtræner

Målgruppe

Trin 3

DIF Diplomtræner

18-21 år

DIF 2

K4
14-17 år

K3

Trin 2

BAT-træner

DIF 1

DIF 1
Trin 1

9-13 år

6-8 år

K2
K1

Klubtræner

1 Trin 0 kursus

BAT60+

1-2-Træner

Det’Batter

Trin 0

Opgave-, kompetence- og kontekststruktur
Hvilken opgave skal træneren løse? Hvad skal træneren vide, kunne og have holdning til, når han/hun agerer i trænerfunktionen?
Hvilket ansvar har træneren? Og på hvilket niveau agerer han/hun i organisationen?

TRIN 4
Træneren skal have forståelse af læring som et redskab, der kan udvikle organisationen. Træneren skal kunne udføre
strategisk ledelse på nationalt plan og det sportslige område. Træneren skal kunne bidrage til at udvikle DBTU på et
internationalt niveau og bidrage til at udvikle DBTU’s træneruddannelse og vejlede UDDU’s trænerudvikling.

TRIN 3
Træneren skal have forståelse af læring som et redskab, der kan videreudvikle spillere på alle niveauer. Samt udføre
sportslig ledelse i større klubber eller unionsregi. Træneren på trin 3 skal bidrage til at udvikle DBTU’s uddannelse og
undervise på DBTU’s kurser fra trin 0 – 3.

TRIN 2
Træneren skal have forståelse af læring som et redskab, der kan videreudvikle spillere på et træningshold inden for
det tekniske, taktiske, fysiske og psykologiske hen over tid fx en sæson. Træneren skal kunne motivere og vejlede
spillere før, under og efter en turnering. Træneren på trin 2 skal kunne lede andre trænere, håndtere forældre,
planlægge turneringsdeltagelse for spillere og undervise på 1-2-Træner i klubregi.

K1
Refleksion
over praksis

K2
Planlægning
af praksis

TRIN 1
Træneren skal have forståelse af læring som et redskab, der kan starte et bordtennisspil op for begyndere.
Træneren skal kunne tilrettelægge et træningspas ud fra en målgruppe af BAT. Træneren, skal som
hjælper, kunne understøtte trænerens virke og kunne stå for en mindre gruppe spillere.
Træneren har en typisk kompetencealder som bordtennistræner på 0-2 år.

Udøvelse af praksis

Trin 0
Træneren er begynder og har lyst til at hjælpe eller ”snuse” til trænergerningen.
Kurset er kortvarigt og introducerende til trænergerningen, samt at det giver
et indblik i DBTU’s uddannelsesstruktur.

K3

Dale E.L.

Uddannelsesstruktur for ledere i DBTU
Diplomleder (seminarer)

Trin 3

•

Ledende roller i DBTU-udvalg og LU
Udvikling visioner og internationalt arb.

•

Klubudviklingsleder (3 weekender)

Trin 2

•
Klubprojekt og ledelse
Udbredelse, Elite, Demokrati og Politik
•
Frivillige i bordtennisklubben
•
Politikudvikling
•
Eksamen

•

Idrættens Lederakademi

DIF-Leder
• Professionel ledelse og arbejdsgiverrollen
• Organisationsforståelse
• Personlig ledelse, konflikthåndtering
• Årshjul, Mødeleder, Kassererens opgaver
• Medlemssucces, lederrekruttering

Generel
idrætsledelse
Ledelse i
DBTU

Indgange

Klubleder (2 weekender)
•

Trin 1

Organisation og udviklingsmiljøer
Afdelings- og projektledelse
•
Sponsorjagt og -pleje
•
RUS og BAT politikker
•
Vedtægter og ansættelser
•
Holdstruktur i klubben

•

1-2-Leder 1d (8t)

Bestyrelsesmedlemmers udfordring
• Klubdrift (min 2 moduler)
• Kommunetilskud og folkeoplysning
• Bestyrelsens opgaver

Velkomstdag for
bestyrelsesmedlemmer

Uddannelsesstruktur for Dommere i DBTU
Trin 3

International Dommer (licens)

Trin 2

Unionsdommer (x weekender)

•

•

.

ITTU

Turneringssystem

Indgange

Klubdommer (1 weekend)
Trin 1

•

n

E-læring (ca. 2 timer)
•

n

Aldersgrupper i DBTU - 2016
Spillerkategorier

Aldersgruppe

Fødselsår

Herrer

Damer

Veteran 80

1936 og tidligere

1000

900

Veteran 75

1937 – 1941

1000

900

Veteran 70

1942 – 1946

1000

900

Veteran 65

1947 – 1951

1000

900

Veteran 60

1952 – 1956

1000

900

Veteran 50

1957 – 1966

1000

900

Veteran 40

1967 – 1976

1000

900

Senior

19 – 39 år

1977 – 1997

1000

950

U21

19 – 22 år

1994 – 1997

1000

950

Junior

16 – 18 år

1998, 1999, 2000

0975

925

Drenge/Piger

14 – 15 år

2001 og 2002

0950

900

Yngre drenge/piger

12 – 13 år

2003 og 2004

0875

827

Puslinge

10 – 11 år

2005 og 2006

0850

775

Minipuslinge

5 – 9 år

2007 og senere

0825

775

Uddannelsesstruktur for trænere i DBTU
Taksonomi og kursusudbud

Specialisering
TRIN 4
Træneren skal have forståelse af læring som et
redskab, der kan udvikle elitespillere, samt udføre
strategisk ledelse på nationalt plan på det sportslige
område, samt udvikle DBTU på et internationalt
niveau. Træneren på trin 4 skal bidrage til at udvikle
DBTUs uddannelse.
TRIN 3
Træneren skal have forståelse af læring som et
redskab, der kan videreudvikle spillere på alle
niveauer. Samt udføre sportslig ledelse i klubregi.
Træneren på trin 3 skal bidrage til at udvikle DBTUs
uddannelse.
TRIN 2
Træneren på trin 2 skal have forståelse af læring som
et redskab, der kan udvikle spillere på et hold
teknisk, taktisk, fysisk hen over tid fx en sæson og
kunne motivere spillere til turnering. Træneren på
trin 2 skal kunne undervise på trin 1.

Seminarer/
ekskursion

ITU

BAT-certificering

Diplomtræner

Træner 3

Fysisk
Træning

B-Træner 1w
E-læring 3 moduler

B-Træner 1w
TRIN 1
Træneren på trin 1 skal have forståelse af læring som
et redskab, der kan starte et bordtennisspil op for
begyndere. Skal kunne tilrettelægge et træningspas.
Hjælpetræneren skal kunne understøtte trænerens
virke og i
(kompetenceår som træner 0-2 år)

Generalisering

Idræt og
Træning 1d

Børn & Unge
1d

C-træner + E-læring
1w, ca 15 år og op
Det’Batter Træner

1-2-Træner 1d

Idræts
generelle
Bordtennis
specifikke

T2: slaganalyse med brug af video, Vis, forklar og evaluer,
Planlægning af en sæson, Trænerrollen i praksis – hvordan?
E-læring: idrætsskade, Basistræning (gulvøvelser), Avanceret teknik,
Taktik, RUS og BAT, Kinatræning. Udstyr, Planlægning af ture/tr.lejre
Kommunikation, moral og etik. Sociale forhold, Pigetræning,
Handicaptræning. Eksamen i tr.planlægn. bestået/ikke-bestået
T1: Vis og forklar, slaggennemgang. Trænerrollen i praksis –
hvordan? Spilleregler E-læring
RUS og BAT, Kinatræning.
Planlægning af et træningspas, Udstyr
Intro, forklar om trænerrollen

Kursusudbud

GAMMEL
Uddannelsesstruktur for trænere i DBTU
Taksonomi og kursusudbud

Trin 1
Træneren på trin 1 skal have forståelse af
læring som et redskab, der kan starte et
bordtennisspil op for begyndere.
Hjælpetræneren skal kunne understøtte
trænerens virke og i

Træner 1
RUS/BAT
Det’Batter
Træner

Intro
Træner

Trin 2
Træneren på trin 2 skal have forståelse af læring som
et redskab, der kan udvikle spillere teknisk, taktisk,
fysisk hen over tid fx en sæson og kunne motivere
spillere til turnering. Træneren på trin 2 skal kunne
undervise på trin 1.

Træner 3
BAT
Fysisk
Idræt og
Træning
Træning

Træner 2
BAT

Trin 3
Træneren skal have forståelse af læring som
et redskab, der kan videreudvikle nationale
spillere. Samt udføre sportslig ledelse i regi
af talentcenter, Kraftcenter eller
klubafdeling. Træneren på trin 3 skal
bidrage til at udvikle DBTUs uddannelse.

Træner 4
BAT
Diplomtræner

Trin 4
Træneren skal have forståelse af læring som et
redskab, der kan udvikle elitespillere på nationalt
niveau, samt udføre strategisk ledelse på nationalt
plan på det sportslige område, samt udvikle DBTU på
et internationalt niveau. Træneren på trin 3 skal
bidrage til at udvikle DBTUs uddannelse.

Seminarer/
ekskursion
ITU

Specialisering

Generalisering

Børn og
unge

1-2træner
Bordtennis
specifikke

Idræts
generelle

Kursusudbud

Viden/varighed

