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Bilag 1
Forberedelsesprojekt og udviklingslingsprojekt
klubudvikllingsmodel
Fra basal klub til kraftcenter
09-10-2007

Udviklingsprojekt:
Kraftcenterklubber

Samarbejdsrelationer

Intergration af motorsport

Talentudvikling

Kraftcenter

X Træningstid
Træner udvikling
Lederudvikling

Forberedelsesprojekt:
Modelklub

Coaching af kørere
Ressourcer
Kompetencer

Handlingsplaner
Strategier

Modelklub

Lederuddannelse

Målsætninger
Visioner

Træneruddanelse 2
A - Klub

Org. Træning

Træneruddannelse
Faciliteter
Arrangementer
Klub classic

Klubniveauer

Licenser

Der er opstillet ovenstående model.
Modellens udgangspunkt er klub classic, en status der vel meget godt betegner de fleste klubbers nuværende status.
Af praktske grunde, er der indført et mellemniveau mellem klub classic og modelklubben; A-klub. Dette er lagt ind, da vi i løbet af ganske kort tid, kan have en række klubber, der har løftet sig fra classic niveauet i form af træner og/eller lederuddannelse.
Men da et krav til modelklub er, at den kan og vil arbejde målrettet, har den ikke nået
modelklub status endnu.
Modellen anskueliggør hvad klubberne beskæftiger sig med og hvad vi forsøger at tilføre klubberne på de forskellige stadier.
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Klubniveauer
Beskrivelse

Niveau

Beskrivelse

Aktivitet

Progression
Hvordan løftes kl. til næste trin.

Klub Classic

A-klub

Den klassiske
DASU-klub som vi
kender den i dag.

Klubben har en eller flere uddannede
trænere.

Klubben råder over
nogle faciliteter:
- Adgang til bane.
- Klubhus
Ellers består klubbens virke i at :
- melde medlemmer ind.
- Udskrive licenser
- Lave arrangementer

-

Der udbydes organiseret træning
Der laves PR. arrangementer

-

-

-

Klubben rekrutterer
aktivt. (Det vil sige
at man gør noget
ud over at sætte en
plakat eller lign.
Op)

-

-

Model klub

Klubben har uddannede ledere
Der arbejdes målrettet og struktrureret på specifikke
områder.
Klubben kan få tilført ressourcer i
form af klubbiler/klubkarts

-

Der findes en
coachfunktion
der dels træner
kørerne i det daglige, men også
tager med ud til
løb og coacher
kørerne her.

-

Klubben arbejder
med visioner,
målsætninger og
handlingsplaner
inden for specifikke områder:
Eks:
-Rekruttering
-Fastholdelse
-Udviklling
-Talenter

Træneruddann
else
Enkelte moduler af
lederuddannelse.
til
Gulerødder
klubber for at
løfte sig.
- Hjælp til PR.
- Tilskud til
materiel
- Tilskud til
forsikringer.
Træneruddannelse 2
Lederuddannelse på klubniveau:
Medlemsinvolvering
Klubbens årsplan
Udvalgte proceskurser
Mål og handlinger
Ressourcer i
form af klubkarts, klubbiler
eller tilskud til
relevante tiltag.
Vedligeholdelse af klubressourcer

Side 3 af 4

Modelklub
Formål

Formålet med at etablere modelklubber er:
1. At skabe stabile klubber, med uddannede ledere, der er i besiddelse af færdigheder der kan udvikle klubben:
På det medlemsmæssige område
På det sportslige område
På aktivitetsområdet.
2. At udvikle DASU´s klubber i en retning, hvor klubberne tager ansvar for udvikling af :
talenter
trænere
Ledere
Modelklubber skal være forbilleder og klubbernes aktiviteter skal gennemgående have
en høj grad af kvalitet.
Det er endvidere en målsætning af nogle modelklubber kan videreudvikles til kraftcentre.

Beskrivelse

Når en klub opfylder nedenstående, kan den opnå certificering som modelklub.
Sportsgrene
Helst repræsenterer 2 hovedsportsgrene.
Klubstørrelse
100 medlemmer over 18 år.
Strategiske samarbejder 125 medlemmer over 18 år.
Arrangementer
Skal inden for de seneste 5 år have afholdt 5 åbne løbsarrangementer.
Klubmateriel
Klubkart eller klubbiler herunder en handlingsplan for vedligeholdelse og nyanskaffelser alternativt mulighed for at tilbyde talenter udvikling i relevante klasser.
Klubudvikling:
En modeklubklub (slutmål) skal:
-

-

Have 4 bestyrelses eller udvalgsmedlemmer, der har gennemgået DASUs lederuddannelse i form af et hovedområde eller en uddannelsesprofil.
Alle bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsmedlemmer skal have gennemgået
mindst 1 kursus i DASUs lederuddannelse.
Have afviklet 3 kurser som klubudviklingskurser i klubben.
Et klubudviklingskursus skal have deltagelse af :
75 % af klubbens bestyrelsesmedlemmer.
50 % af øvrige udvalgsmedlemmer i klubben
øvrige løbsledere, der ikke er medlem af udvalg eller bestyrelse.
50 % af klubbens trænere
Deltage i erfaringsudvekslings seminar for modelklubber med mindst 3 deltagere.

Finansielle krav
En finansplan over 5 år, der dokumenterer at klubben kan løfte kravene til en modelklub.

Motivationsfaktorer

DASU skal støtte de klubber der indgår i projektet. Støtten kan være:
-

Støtte til Ansættelse af trænere
Støtte til kontorhold
Tilskud til materiel
Konsulenthjælp
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Metode

Yde-Yde projekt:
Der indgås aftaler med udvalgte klubber. Aftalerne afspejler dels DASU´s mål og målsætning i projektet. Disse skal mål skal klubben opnå inden for en aftalt tidsperiode.,
Aftalen skal også indeholde klubbens egen vision.
Klubben får stillet ressourcer til rådighed af DASU. (Se punktet motivationsfaktorer).

Mål:

-

-

I 2008 igangsættes udviklingsprojekt i 4 klubber.
I 2009 igangsættes udviklingsprojekt i 4 klubber
I 2010 igangsættes udviklingsprojekt i 4 klubber

Udpegning af
kandidater

Styringsgruppen (FPRO) udpeger kandidater. Kandidaterne skal:
- Opfylde de skitserede punkter i beskrivelsen for en modelklub. Såfremt klubben ikke opfylder punkterne, skal klubben i samarbejde med DASU udarbejde
en handlingsplan for, hvordan den kan opfylde kravene.

Tidsplan

Se særskilt tidsplan, der jævnligt vil blive opdateret

