I den kommende tid vil flere klubber modtage nedenstående tilbud:
Kære klubleder
Badminton Midtjylland og DGI xx-landsdel ønsker at give xx-klub et ekstraordinært tilbud om at være med i
et projekt, som har til formål at understøtte og udvikle træningsmiljøet i jeres klub. Omdrejningspunktet er
uddannelse af jeres trænere vha. basistræneruddannelsen og ved at give dem sparring i forbindelse med
afvikling af deres træning i klubben. Begge dele skal være med til at udvikle og motivere trænerne samt
sikre deres fastholdelse i sporten.
Udviklingen af trænerne er med til at styrke træningsmiljøet i klubben, som forhåbentligt vil påvirke
antallet af spillere i klubben positivt ved forbedret fastholdelse. Ligesom spillernes overordnede niveau vil
forberedes. Begge dele vil forhåbentlig gøre at flere spillere kan gøre sig gældende som seniorspillere i jeres
klub.
Trænerudviklingsforløb
Over den næste ca. 1½ sæson er det ambitionen at gennemføre en bred funderet indsats på
trænerudvikling af klubbens trænere via indsatser på tre områder:
- Træneruddannelse. De deltagende trænere får trænerkursus 1 + 2 + 3 (læs mere i link i starten af
mailen).
- Klubbesøg. Der kommer en underviser ud i forbindelse med klubbens træning 3 gange, som giver
sparring til trænerne, udfordre deres praksis på en positiv måde og er med til omsætte det lærte på
kurserne i praksis.
- Undervisning på (Elite- og) Talentcenter. Der vil være observation og undervisning i forbindelse
med træningen på ETC-Aarhus og/eller TC Syd (Kolding) 1-2 gange.
Der vil være gennemgående undervisere på hele forløbet, så der sikres en rød tråd og synergi mellem de
forskellige dele samt god sparring til jeres trænerne og input til klubbens trænings-setup.
Hvem kan deltage
Som klub forpligter I jer til at deltage med minimum tre trænere, da det giver det bedste fundament for at
udvikle træningsmiljøet i klubben. Det kan være etablerede trænere i klubben som ikke har Trænerkursus
1+2+3, hjælpetrænere som I gerne vil satse på eller personer med badmintonerfaring som gerne vil i gang
med trænergerningen f.eks. seniorspiller eller forældre. Det kan også være en træner, som har et eller to af
trænerkurserne, men som gerne vil genopfriske sin viden og færdiggøre basistræneruddannelsen sammen
med klubben andre trænere.
Din klub er udvalgt
I er en af de udvalgte ressourcestærke klubber i det Midtjyske område, som får tilbudt
trænerudviklingsforløbet. Projektet er et samarbejde mellem Badminton Midtjylland og de 5 DGIlandsdelene i området. DGI står for administration af indsatsen og har ansvar for at indsatserne afvikles,
mens kredsen støtter med et tilskud. Begge dele betyder en betydelig reduktion i prisen.
Pris
Prisen er 19.000 kr. som der kan søges kursusrefusion for. Samtidig ønsker kredsen, at give de deltagende
klubber et økonomisk rygstød med et tilskud på 4000 kr. Den reelle pris for tre trænere er derfor 15.000
kr. holdt op imod en normalpris på 25.000 kr. Hvis I har flere end tre trænere er der en reduceret merpris
pr. træner.

Det lyder interessant – hvordan får jeg mere at vide?
Jeg håber du er blevet nysgerrig på ovenstående og har lyst til at høre mere om hvordan I kan få igangsat
trænerudviklingsforløbet i jeres klub. Vi holder et virtuelt informationsmøde for alle interesserede klubber.
Deltagelse er helt uforpligtigende. Informationsmødet foregår mandag d. 17. januar kl. 20.00-21.00.
Tilmelding via dette link https://dgi.dk/202209102500 senest d. 12. januar. Der sendes et link til mødet ud
senest fredag d. 14. januar.
Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din lokale
badmintonkonsulent.

