DBU Lolland-Falster vil gerne hjælpe klubberne med det krævende genopretningsarbejde
der kommer nu her i perioden efter Corona. DBU Lolland-Falster vil give ALLE klubber en
håndsrækning og give dem frit valg på 3 forskellige ”hjælpespor”
Redegørelse for hvad klubberne, hver vil kunne vælge ud fra.:
1. Klubudviklingsforløb.
2. Opstart af Bevæg Dig For Livet fodboldaktivitet for en specifik gruppe (M/K/Alder/Sygdom).
3. Inspirationstræningsforløb med instruktør med fokus på ”Den gode opstart”
•

•

•

Klubudviklingsforløb er inddelt i 5 faser, ( Dialog, Mål & Handleplaner, Handlinger &
Implementering, Status og evaluering og endelig Opfølgning), hvor klubrådgiveren i samarbejde
med klubben indgår en ”rejse” med henblik på at løse et problem eller finde en vej imod et mål…
Eksempelvis kunne det være at man ønskede flere børn i klubben og så kunne et opstartsforløb
med aktiviteten Børn & bevægelse være oplagt. Her ville man så både involvere skole,
børnehave, rekruttere tovholder/træner m.m. Det kunne også være et forløb omhandlende flere
Teenagere eller fastholdelse af do. Det kunne være man ønskede hjælp til klubbens IT systemer,
eller ønskede hjælp til samarbejder med naboklubberne, eller sit netværk. Eller det kunne være
man ønskede uddannelse af sine frivillige………. Osv. Osv. Hjælpen er fra DBU Lolland-Falsters
klubrådgiver eller ekstern DBU konsulent.
Opstart af Bevæg Dig For Livet fodboldaktivitet Komplet opstartspakke med materialer såsom
bolde, veste, træningsvejledninger. Derudover opstartsmøde med konsulent, infomøde med
konsulent. Hjælp til rekruttering, reklamer, registreringen af medlemmerne. Fra start til slut med
forhåbentligt flere medlemmer i klubben. Måske det skal være et hold for klubbens ”Soccer
Moms” eller et hold for de lidt kraftige bygget mænd over de 40? Eller måske skulle klubben
hjælpe kommunen med et hold for Hjertepatienter eller?……….
Inspirationstræningsforløb med instruktør Op til 2 træninger med DBU Instruktør, det kan
tilrettelægges som klubben ønsker? For eksempel med et specifikt trænings tema – Er det for
seniorerne eller er det for klubbens U12? – Eller måske 1 træning til hver? Fokus med ”Den gode
opstart” er ment som et rekrutteringsværktøj til klubben. – Reklamer med at der kommer en
DBU Instruktør som gæstetræner den og den dag…..
Måske der således kunne komme nogle af de gamle igen eller nogle helt nye?

Af de 3 ”Hjælpespor” vælges 1 af aktiviteterne og handleplan aftales med undertegnede

Martin Boesen
Klubrådgiver | DBU og DGI Fodbold | mboe@dbulolland-falster.dk
DBU Lolland-Falster | Nr. Boulevard 4 A | 4800 Nykøbing F
M +45 20425171 | T +45 54826768
www.dbulolland-falster.dk

