Brøndby d. 5. september 2019 – tilrettet version

Krav om uddannede trænere i DT-klubber
I forlængelse af ledermødet i Odense (januar 2018) samt BTDK’s strategiplan for 2018-2021 har
bestyrelsen udarbejdet dette Direktiv, som er gældende fra dags dato.
På Ledermødet var der bred enighed om, at flere trænere med stærke kompetencer i forhold til
pædagogik og fastholdelse, er vejen frem for dansk bordtennis. Det gælder i både store og små
klubber, og uanset om klubben deltager i Danmarksturneringen (DT) eller ej.
Bestyrelsen fastholder desuagtet, at trænerkravet i første omgang alene skal implementeres i DTklubberne. Det er bestyrelsens vurdering, at det er de klubber, som har de fleste ressourcer og
bredeste skuldre, og som må forventes at gå forrest i udviklingen af dansk bordtennis. Desuden har
flertallet af disse klubber en ungdomsafdeling, hvor flere og kompetente trænere er vejen frem mod
gode oplevelser og fastholdelse af de unge i sporten.
Bestyrelsen fastholder tillige, at planen, i flg. samarbejdsaftalen med DIF (som er vores største og
vigtigste ”sponsor”), skal være fuldt implementeret ved udgangen af sæsonen 2020-2021. Dog har
bestyrelsen, på baggrund af drøftelserne i Odense, lempet noget på såvel tidsplan som på kravene til
niveauet vedr. træneruddannelsen. Endelig har UDDU udarbejdet et Opgraderingskursus for erfarne,
uddannede og fungerende trænere, for at imødekomme DT-klubbernes eventuelle udfordringer med
at opfylde strategiplanens mål.
I henhold til den nye Uddannelsesstruktur opererer BTDK fremover med Trin 1 (Basistræner) og Trin
2 (Klubtræner) uddannede trænere, hvor Trin 2 er en overbygning på Trin 1 - uddannelsen.
Se Bilag A: Opgraderingsstruktur, Bilag B: Uddannelsesstruktur, Bilag C: Kursuspriser.

Direktivets betingelser
For at kunne deltage i DT, skal klubben, uanset hvor mange hold den deltager med, have minimum
én fungerende Trin 1-træner uddannet & tilknyttet klubben ved udgangen af sæsonen 2020-2021.

Overgangsperiode og indfasning af kravet
Sæson 2018 – 2019
DT-klubber med hold i Stiga-divisionen for herrer og Elitedivisionen for damer skal minimum have én
Trin 1-træner uddannet & tilknyttet klubben inden d. 30.6.2019.

Sæson 2019 – 2020
DT-klubber med hold i næstbedste række for herrer og damer, samt klubber med hold i
Juniordivisionen skal have en uddannet og tilknyttet Trin 1-træner inden d. 30.6.2020.

Sæson 2020 – 2021
DT-klubber med hold i én eller flere DT-rækker, skal have en uddannet og tilknyttet Trin 1-træner
inden d. 30.6.2021.
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Sanktionsbestemmelser
Overholder DT-klubberne ikke ovenstående betingelser idømmes en bøde i henhold til BTDK’s
takstblad, p.t. fastlagt til kr. 3.000 kr. per klub per sæson. Se undtagelser nedenfor. Bødeniveauet er
fastlagt i forhold til, at det ikke bør kunne svare sig at undlade at uddanne trænere (længere end en
2-årig periode), på Trin 1-niveau. Det er BTDK’s bestyrelse, som udsteder bøderne ved udgangen af
en sæson.
Det bemærkes særligt, at ”Krav om uddannede træner” for DT-klubber, som forudsætning for
tilmelding og deltagelse i en DT-række er annulleret, og sanktionen er således alene bøde, men ikke
fratagelse af retten til at deltage i turneringen, og heller ikke i en igangværende sæson.
Bestyrelsen har besluttet, at provenuet fra betalte bøder øremærkes til en særlig Uddannelsespulje,
således at klubber med begrænset eller ingen mulighed for at opnå lokal kommunal støtte, kan søge
denne uddannelsespulje. De nærmere retningslinjer for ansøgninger vil blive fastlagt efterfølgende.

Meritmulighed i overgangsperiode til og med udgangen af 2020-2021 sæsonen
Mange har en tidligere træneruddannelse og er erfarne trænere Til disse trænere (og deres klubber)
udbyder BTDK et Opgraderingskursus, som er adgangsgivende til næste Trin i strukturen.
Har man tidligere et trænerkursus, som er på et tilsvarende niveau, som i den nye
uddannelsesstruktur, så kan man søge merit og gennemført Opgraderingskurset og blive indplaceret
på dette Trin i den nye uddannelsesstruktur.
Fx for at opnå status som Trin 1-træner, hvilket er kravet for, at klubben kan deltage i DT, kan man
søge merit for Basistrænerkurset. Får man merit og gennemfører Opgraderingskurset og DIF-Træner
1 og så er man på Trin 1.
Fx for at opnå status som Trin 2-træner, kan man søge merit for Klubtrænerkurset. Får man merit og
gennemfører Opgraderingskurset og DIF-Træner 2 og så er man på Trin 2.
Indholdet af Opgraderingskurset er nyt stof, som er en forudsætning for at påbegynde enten Trin 2,
Trin 3 eller Trin 4 i strukturen. Varigheden af Opgraderingskurset er 4 timer (Bilag A).
Denne meritordning varer indtil udgang af sæson 2020-2021, hvorefter Opgraderingskurset udgår og
uddannelsesstrukturen følges som anvist (Bilag B).
Merit kan søges af trænere ved at anvende meritapplikationen, som findes på BTDK’s hjemmeside
under ”Uddannelse”. Fristen for indsendelse af merit er mindst 6 uger før Opgraderingskursets start.
Det er UDDU, der har kompetencen til at give trænere merit efter en individuel vurdering af
trænerens uddannelsesfaglige baggrund og trænererfaring m.v. UDDU’s afgørelser kan ikke ankes.
Merit kan også gives med en betingelse af, at man også tager et andet kursus fx DIF-Træner 1.
UDDU vil, sammen med sekretariatet, holde overblik over DT-klubbernes trænere og deres
uddannelsesstatus.
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Generelle betingelser, undtagelser, lempelser og forklaringer
1. Der er en generel undtagelsesregel, som indebærer, at klubben kan tilmelde hold og deltage i en
DT-række, selvom klubben på tilmeldingstidspunktet ikke er på plads med en Trin 1-uddannet
træner, blot klubben ved udgangen af sæsonen, dvs. inden d. 30.6, ved udgangen af sæsonen, har
fået uddannet og tilknyttet en Trin 1-træner (Basistræner + DIF-Træner 1). Minimumskravet er
m.a.o. en Trin 1-træner, men selvsagt ser bestyrelsen gerne flest muligt Trin 2-uddannede
trænere ude i klubberne (bl.a. baggrunden for meritordningen).
2. For klubber, der har hold, der rykker op i en DT-række (gælder også ved rækker med fri
tilmelding), hvor der er krav om uddannet træner, gælder, at holdet kan tilmelde sig og deltage i
DT, uden at have en uddannet Trin 1-træner ved turneringsstart. Klubben til det pågældende hold
skal dog inden udgangen af sæsonen have uddannet en Trin 1-træner.
3. Maksimalt 2 klubber kan dele en Trin 1 eller Trin 2-træner, når klubberne deltager i DT.
Tilsvarende er det overbygningsklubber tilladt at dele en træner med én af de 2 moderklubber.
Navnet på den anden klub, hvor træneren også fungerer, anføres ved tilmelding. Bestyrelsen vil
hvert år i juni udsende en ”Tro & Love erklæring” til samtlige DT-klubber, der er omfattet af
Direktivet, for at sikre sig, at der foreligger et ansættelsesforhold med en Trin 1 eller Trin 2uddannet træner i henhold til retningslinjerne.
4. Forlader en adgangsgivende træner en klub, som har hold i DT i en igangværende sæson,
idømmes klubben ikke en bøde. Klubben skal dog have en ny uddannet træner på plads inden den
efterfølgende sæsons afslutning, dvs. sæsonen efter jvf. de generelle retningslinjer. Overholder en
klub ikke dette krav, idømmes en bøde jvf. BTDK’s takstblad uanset om holdet forsat har hold i DT
eller ej.
5. Veteran DT-rækker er ikke omfattet af Direktivet.
6. Direktivet og konsekvenserne heraf vil løbende blive fulgt i perioden 2018-2021 af bestyrelsen, TU
og UDDU – og tilpasset i nødvendigt omfang, hvis det vurderes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Bestyrelsens appel til DT-klubberne
BTDK’s bestyrelse er med på, at nogle klubber muligvis vil afsøge grænsefladerne for Direktivet, men
vi appellerer til, at klubberne udviser ansvarlighed og solidaritet, og positivt medvirker til at uddanne
flere og endnu bedre trænere til gavn for bordtennissportens udvikling i Danmark.

Priser og tilskudsmuligheder
Kursusgebyrer og priser fremgår nedenfor (Bilag D).
Vi erindrer klubberne om, at der i flertallet af landets kommuner kan søges om tilskud til uddannelse
af trænere (typisk i intervallet 25-60 % af uddannelsesudgiften). Kig på jeres lokale kommunes
hjemmeside eller ret henvendelse til BTDK’s sekretariat for hjælp hertil.
Når der er midler i BTDK’s uddannelsespulje kan der også søges tilskud herfra. Klubberne vil blive
nærmere orienteret, når der er midler i puljen.
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Bilag A - Opgraderingsstruktur
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Bilag B - Uddannelsesstruktur
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Bilag C - Kursuspriser

Afklarende spørgsmål kan rettes til:
Udviklingskonsulent BTDK: Jeppe Lindhardt Damsgaard, Telefon 43 26 21 17,
E-mail: jld@bordtennisdanmark.dk
Bestyrelsesmedlem i BTDK: Lars Høgsberg, Mobil 26 17 10 39,
E-mail: lars@hoegsberg.com
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