Vækstaftale 2020
Regionalt vækstteam Sydvestsjælland og LF
Formålet med vækstaftalen er at beskrive, hvilke mål, indsatser og effekter vækstteamet samarbejder om
at nå, for at stimulere ungdomsvækst.
Samarbejdet i vækstteamet skal inspirere klublederne med viden og nye ideer til, hvordan regionen og
BTDK får flere velfungerende klubber med ungdomsvækst, gennem et forpligtende samarbejde om
vækstmål, indsatser og aktiviteter, som fremmer klubbernes evne til at skabe bordtennisoplevelser og
fællesskaber for børn og unge.
Regionens vækstmål
-

Nettotilgang på 50 ungdomsspillere fordelt på alle klubberne i det regionale vækstteam.
Tilgangen måles ved at sammenligne CFR-tallene fra 2019 med tallene fra 2020.

Regionens klubber sikrer tilgang af uddannede ungdomstrænere, som regionen evt. selv tilrettelægger
forløbet af. Regionen samarbejder evt. sammen med øvrige relevante regioner om planlægning af
træneruddannelse.
- På denne måde sigter regionen efter at igangsætte (videre)uddannelse af 8 ungdomstrænere i
perioden fra 1.1.2020 til 30. juni 2021.
Yderligere
- Regionens klubber bakker op om Bordtennis Danmarks ungdomsstrategi.
- Regionens klubber committer sig til at deltage i fælles årlige nationale ungdomsevents for klubbens
ungdomsspillere. Intentionen er at klubberne laver klubture til ungdomsevents.
- Regionens klubber bakker op om fælles medlemskampagner i uge 37 med åbent hus i klubberne –
såfremt dette giver mening ift. den enkelte klubs kapacitet. BTDK udarbejder fælles
kampagnematerialer.
- Regionens klubber drøfter BTDKs vision om ”gode bordtennisoplevelser i stærke fællesskaber”. Dertil
hvordan udvikler vi flere bæredygtige klubber og konkret tiltrækker flere voksne/frivillige med et
”åbent mindset”.
Hvilke problemstillinger og udfordringer vil vækstteamet samarbejde om at løse for at opnå vækstmålet?
-

Klubudvikling - bedre organisering af klubledelser.
Kapacitet - Bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet i klubberne.
Træningskvalitet - Øget kvalitet i begyndertræningen (og ungdomstræningen generelt).
Trænerkvalitet - Fastholdelse og opkvalificering af begyndertrænere.

Effektmål for regionens klubber
Vi kan se effekten af klubbernes indsats på følgende parametre:
- At der er en god og inspirerende energi i klubberne
- At børn og unge får gode bordtennisoplevelser gennem klubbernes aktiviteter
- At klubbens børn og unge oplever kompetente voksne med et åbent mindset (fra konceptet om
aldersrelateret træning).
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- At klubbens børn og unge oplever trænere med kompetencer og motivation til at arbejde med
aldersrelateret træning.
- At klubben har flere/mange voksne, der bidrager til at skabe rammer for det gode
bordtennisfællesskab.
- At klubbens organisering er båret af mange voksne og at ledelsen aktivt opsøger støtte fra relevante
kilder (fx vækstteamet, BTDK eller DGI).
Forventninger til BTDKs leverance
BTDKs udviklingsenhed tilknyttes tæt til det regionale vækstteam og forbereder, koordinerer, gennemfører
og følger op på regionens vækstaftale i ligeværdigt samarbejde med det enkelte vækstteam.
Med udgangspunkt i BTDKs (kommende) ungdomsstrategi er udviklingsenheden den drivende kraft ift.
udvikling af events, talentudvikling, træneruddannelse og klubudvikling mm. I ligeværdigt samarbejde med
vækstteams og kommende faggrupper.
Følgende regionale klubber indgår i et forpligtende ligeværdigt samarbejde om ungdomsvækst
-

Roskilde BTK 61
Holbæk BTK
Ejby BTK
Nykøbing Falster BTK?
AF Sorø BTK?
Bramsnæs BTK?
Slagelse BTK?
Kvik Næstved?
Næstved Bordtennis?
Karlslunde?
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