YDE/YDE KONTRAKT MELLEM KLUB OG DBTU

Det’ Batter – udviklingsmiljøer for tweens
(8-12 årige piger og drenge)

DANSK BORDTENNIS UNION
IDRÆTTENS HUS
2605 BRØNDBY

Projektperioden har et års løbetid
(august – august, januar – januar)
Trænerudviklernes forløb ligger
altid i første halvår af
projektperioden

I PERIODEN FRA DEN ________ TIL ________
STØTTER DBTU/DIF KLUBBENS SATSNING PÅ FASTHOLDENDE
UDVIKLINGSMILJØER FOR TWEENS

KONTRAKTEN UNDERSKRIVES AF:
Kontaktperson/bestyrelsesmedlem hos klub:

Dato:

Navn:
Mail:
Telefonnummer:

Kontaktperson/klubtræner hos klub:

Dato:

Navn:
Mail:
Telefonnummer:

DBTU’s udviklingskonsulent:

Dato:

Navn:
Mail:
Telefonnummer:
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KLUBBEN FÅR
DBTU tilbyder et klubudviklingsforløb af 1 års varighed med det primære formål at styrke det
træningstilbud som klubben tilbyder målgruppen tweens.
•

DBTU tilbyder klubtilpassede træningsinspirationsforløb, der foregår i klubbens faciliteter
og med klubbens spillere i aldersgruppen tweens.

•

DBTU stiller i første halvår af projektperioden en trænerudvikler for DBTU og
Lokalunionerne til rådighed for klubben. Trænerudvikleren vil sammen med klubbens
træner/trænere varetagere fire træninger af 1½-2 timers varighed for klubbens tweens.

•

DBTU udvælger trænerudvikleren og koordinerer sammen med klubbens kontaktperson de
fire besøg i klubben.

•

DBTU stiller materialet ”Det’ Batter – udviklingsmiljøer for tweens” til rådighed for
klubbens ungdomstrænere. Materialet indeholder teori om tweens og udviklingsmiljøer samt
færdige træningspas, der kan benyttes direkte eller som inspiration til klubbens
træningstilbud.

•

DBTU stiller informationsmateriale om klubbens projektdeltagelse til rådighed for klubbens
forældre/spillere.

•

DBTU støtter klubbens synlighed i lokalområdets via informationsmateriale om
projektdeltagelsen til de lokale skrevne medier og til klubbens hjemmeside.

•

DBTU støtter via gratis konsulentbistand klubbens muligheder for individuelle løsninger for
at styrke klubbens ungdomsarbejde for både piger og drenge.

•

DBTUs konsulent står til rådighed for minimum et fysisk opstartsmøde og et
evalueringsmøde, umiddelbart før og efter trænerudviklerens virke i klubben – altså i
projektets første halvår.

•

DBTU yder i hele projektperioden løbende konsulentbistand til de deltagende klubber i
henhold til den klubtilpassede handleplan.

•

DBTU dokumenterer medlemseffekten af klubbens projektdeltagelse via klubbens
medlemslister for aldersgruppen ved projektstart, umiddelbart efter forløbet og ca. 1. år
efter.

•

DBTU dækker aftalte kursusgebyrer i forbindelse med deltagelse på DBTUs uddannelse i
projektperioden.

• DBTU sponsorerer en Stiga spilletrøje til klubbens ungdomstrænere, der vidner om deres
deltagelse/engagement i projektet.
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KLUBBEN YDER:
KLUBBEN har følgende forpligtigelser i forbindelse med projektdeltagelsen:


Klubben skal have en eksisterende ungdomsafdeling og have interesse i at udvikle den
sportsligt såvel som socialt.



Klubben skal have et trænerstyret træningstilbud til tweens.



Klubben skal have interesse og mulighed for medlemsvækst for aldersgruppen tweens
primært via bedre fastholdelse, men også via øget rekruttering i takt med at
træningstilbuddet udvikles.



Klubben skal være lydhør og indstillet på, at tilpasse træning for tweens på baggrund af
den viden og de erfaringer som DBTU stiller til rådighed for klubben.



Klubben skal sikre DBTUs trænerudvikler adgang til klubbens faciliteter, trænere og
spillere på de aftalte datoer i projektforløbet.



Klubben skal give DBTU adgang til klubbens medlemsliste som minimum 1) før forløbets
start, 2) umiddelbart efter forløbets afslutning og igen 3) ca. 1 år efter forløbets afslutning.



Klubbens bestyrelse og ungdomsansvarlig skal deltage i minimum:

Et opstartsmøde med DBTUs konsulent inden forløbet med trænerudvikleren

Et evalueringsmøde med DBTUs konsulent umiddelbart efter forløbet med
trænerudvikleren.

Telefonisk kontakt med konsulenten efter hvert besøg af trænerudvikleren



Klubbens kontakt med DBTUs konsulenter i sidste halvår af projektperioden afhænger af
klubbens ønsker til den klubtilpassede handleplan.



Klubben understøtter mulighederne for rekruttering og uddannelse af flere frivillige, der
ønsker at involverer sig i udviklingen af klubbens ungdomsarbejde.
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KONTAKTPERSONEN BINDER SIG TIL:


At være bindeled mellem klub og Dansk BordTennis Union og sikre en god og stabil
dialog om de fælles mål.



At sikre, at de fire datoer for trænerinspirationsforløbene indgås og meldes ud til de
involverede i klubben (trænere, spillere og forældre). Ligesom klubbens faciliteter skal
bookes og være til rådighed.



At sikre datoer for opstarts- og evalueringsmøde med DBTUs konsulent.



At sikre DBTUs adgang til klubbens medlemslister før, under og efter forløbet.



At sikre en bred accept i klubben i forhold til styrkelse af klubbens ungdomsarbejde i
henhold til den klubtilpassede handleplan.

KLUBTRÆNEREN BINDER SIG TIL:


At møde til de fastlagte fire inspirationstræninger.



At være modtagelig for erfaringsudveksling, sparring, inspiration og konstruktive løsninger
på træningsudfordringer.



At deltage på trænerkurser – som minimum klubtræner K1, der skal være gennemført forud
for projektperioden.



At deltage på Det’ Batter klubtrænerkurset, der afholdes umiddelbart i begyndelsen af
klubbens deltagelse i projektet.



At have fokus på relationer, udvikling og sjov (RUS) i sit træningstilbud til klubbens
tweens.

HUSK!
Alle ændringer i kontrakten skal meddeles og godkendes af DBTU’s STYREGRUPPE.
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TILLÆG – KLUBTILPASSET HANDLEPLAN


Trænerudviklerens navn:



Klubbens træningstider for tweens:



Klubbens ungdomstrænere:








Dato’er for inspirationstræningerne:
 1. gang:
 2. gang:
 3. gang:
 4. gang:
Dato/datoer for klubbens møder med konsulenten:





Opstartsmøde:
Evalueringsmøde

Medlemslister – antal tweens (drenge/piger)






Navn/navne:
Trøjestørrelser
Kompetence udviklingsplan:

Før:
Umiddelbart efter:
1. år efter:

Øvrige samarbejdsområder og aftaler
     -
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