KLUB-kompetencer
Et gratis webinar der gør det nemmere og sjovere at være i din klub
Webinaret KLUB-kompetencer bruges til at give dig overskud gennem:
• Forståelse for og struktur på din funktion/position i din klub
• Inspiration og motivation til at få dine idéer gennemført
Målgruppe
Er du i målgruppen?
Ja, det er et grundlæggende kursus uden krav om tidligere ledelseserfaring. Det kræver derfor ingen særlige forudsætninger andet end
nysgerrighed omkring, hvordan du kan hjælpe med klubbens udvikling.
Indhold
Webinaret vil primært have fokus på:
• Ledelsesteori – f.eks. hvordan sikrer du en god rollefordeling af klubbens opgaver, så alle har de opgaver, som passer bedst til dem.
• Kommunikation –f.eks. hvordan og hvem kommunikerer jeg til samt hvordan får jeg en idé ført ud i praksis.
• Fra idé til handling – f.eks. hvordan styrker du medlemsrekruttering i klubben.
Vi opfordrer, at to eller flere fra klubben deltager i webinaret for skabe bedre muligheder for udvikling i klubben. Er dette ikke muligt, er du
selvfølgelig alligevel meget velkommen til at deltage.
Tid og sted
Online via Teams tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00-21.30. Vi sender direkte link til deltagerne.
Tilmelding
Tilmelding sker til udviklingskonsulent Peter Andersen senest søndag den 11. april 2021.
Ved tilmelding send en mail petera@styrke.dk med navn, alder og evt. hvad du arbejder med i klubben. Send derudover gerne 2-3
emner, som din klub forventer at have fokus på i den kommende tid.
Spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Peter Andersen via petera@styrke.dk eller mobil 30 58 23 20.
Webinaret er et i samarbejde mellem Dansk Styrkeløft Forbund, Dansk Hockey Union samt Dansk Judo og Ju-Jitsu Union og afholdes af
udviklingskonsulenter fra de tre forbund (Peter Andersen (DSF), Benny Berthelsen (DHU) og Karina Sørensen (DJU)). Derudover kan der
komme deltagere fra andre forbund, som kan give kreative indspark på udfordringer i netop Jeres klub.

