Juniortræneruddannelse
En god start for en ny træner

Juniortræneruddannelsen
Introduktion
Mange klubber har store ønsker om at få
tilknyttet flere trænere. Udfordringen er, at
der ikke findes ret mange trænere i de
respektive regioner. Derfor er der behov
for, at den næste generations trænere
fødes.
I forbindelse med Klubfestivalen afholder
BTDK dette nye juniortrænerkursus, som
henvender sig til målgruppen, der endnu
ikke er trænere, men som muligvis kan
blive det i fremtiden.
Klubberne har altså mulighed for at sende
kandidater afsted, som de (måske) tror
kan være en gevinst som træner – enten i
nær eller fjern fremtid.
Dato og lokationer
Lørdag d. 24. september
Hørning: Hørning Idrætscenter, Toftevej
53, Hørning - Kl. 10.00-17.00
Roskilde: Roskilde Kongrescenter,
Møllehusvej 15, Roskilde - Kl. 10.00-17.00
Indhold
Indholdet på kurset vil tage udgangspunkt
i alle de centrale emner, der er
nødvendige at kende til, når man skal til at
starte i sin første trænergerning.
Det er eksempelvis:
- Grundslag; basal udførsel og formidling
- Den gode børnetræning; hvad
kendetegner den?
- Træningspas; struktur og opbygning
- Aktiviteter; sammensætning og tilpasning

Målgrupper
Målgruppen er potentielle kommende
trænere. Det kan være spillere, forældre,
andre frivillige m.fl. Kurset egner sig særligt
til unge spillere, der endnu ikke er trænere.
Det er en god idé, hvis klubberne får sendt
spillere afsted, som bare har alderen, men
som de ikke nødvendigvis har tænkt på
som trænere (endnu). Hvis et nyt kul af
bordtennistrænere skal opstå, så er det
nødvendigt at klubberne tænker ud af
boksen og sender nogen afsted, som de
måske ikke i første omgang havde tænkt
på.
Kompetencemål
Kurset vil give kursisten basal viden og
færdigheder om trænergerningen, hvilket vil
gøre vedkommende i stand til at starte op i
trænergerningen efterfølgende.
Det kan være nødvendigt, at en
juniortræner assisteres af en mere erfaren
træner i klubben til at starte med. Er dette
ikke muligt kan juniortræneren evt.
assisteres af frivillige/forældre, så antallet af
voksne hænder omkring træneren øges.
Pris og tilmelding
Prisen pr. kursist vil være 595 kr. eksklusiv
tilmeldingsgebyr. Det inkluderer også
forplejning, samt mulighed for deltagelse i
resten af Klubfestivalen.
Tilmelding sker via:
https://bordtennisdanmark.safeticket.dk/
Vel mødt!

