Tør du prøve noget nyt?
Nogle gange er det nødvendigt at
prøve noget nyt for at opnå et
andet resultat.

“Jeg var skeptisk , men den
anbefalede træningsstruktur
giver, større glæde og
At udvikle sig
Som træner har du sikkert stort fokus
på at skabe udvikling hos dine spillere,
men hvordan med din udvikling?
Nu får du chancen for, sammen med
en trænerudvikler at fokusere på,
hvordan du kan udvikle dig som
træner. Du kan få nye inputs til
hvordan klubbens faciliteter kan
udnyttes på nye måder og hvordan
træningen kan opbygges og øvelser
varieres til gavn for dine spillere.

koncentration i træningen.

Børnene syntes det er sjovt ”
Har du i lighed med klubtræneren
ovenfor lyst til at afprøve
konceptet på egen spiller, i
klubbens lokaler? Så tilmeld
klubben og afprøv det under
kyndig vejledning af en
trænerudvikler, der på 4 x 1½
time vil vejlede dig gennem
træning efter principperne i
udviklingsmiljøer for tweens.

Det’Batter
Udviklingsmiljøer for tweens

Frafald - mere end medlemstal
Uanset hvad der driver dig som
træner – så har du sikkert også
følt afmagt, når spillere uden
grund vælger bordtennis fra.
En struktureret træning er

Fællesskab i en individuel sport

nutidens børn og unges
frikvarter. Et pusterum, hvor de
ikke skal iscenesætte sig selv

Skal vi vende udviklingen?
Det’Batter er en udviklingsproces
for din klub og dine trænere.
Sammen udvikler vi spændende
og inspirerende træning, der gør
jer i stand til at fastholde tweens.
Bring din klub tilbage i form og få
medlemmerne tilbage.

Det’Batter er en vidensbank af
praktiske anbefalinger. DBTU
har samlet forskningskonklusioner, analyser og
interview med nuværende og
tidligere bordtennisspillende
tweens i et praktisk og nemt
tilgængeligt materiale.
Materialet der også indeholder
færdige træningspas kan
overføres direkte til klubben og
trænernes virke.

DBTU vil meget gerne hjælpe din
klub med at fastholde og tiltrække
medlemmer.
Vi er klar til at vende udviklingen, er
din klub også?
Meld dig på holdet og lad os i
fællesskab arbejde med træning og
træner udvikling som redskab til en
bedre fastholdelse.
Kontakt DBTUs udviklingskonsulent
Jeppe.damsgaard@dbtu.dk

