Nyhedsbrev udsendt den 18/2 2014
Kære klubber.
Herunder kan I læse lidt nyheder samt få inspiration fra andre klubber.

Siden sidst…
Digitalisering af børneattester
Nu bliver det lidt lettere at arbejde med børneattester. Arbejdet med at indhente børneattester fra trænere og
ledere digitaliseres nu. Det betyder, at der fremover ikke vil være blanketter/papirgange mellem klubber og trænere,
læs mere: http://www.dif.dk/da/nyt/difnyheder/2014/januar/03012014_boerneattest?ec_as=5E1C4726A5104E6A9795BB9A40AAC2E8#content-top
Hjælpetrænerkurset er lige på trapperne
Er du forældre eller ung med en træner i maven, så kan den nye hjælpetræneruddannelse være lige det du venter
på. DJU er netop i gang med en ny
hjælpetræneruddannelse (1-2-Træner) i
samarbejde med DIF.
Arbejdsgruppen har afsluttet
videooptagelserne til
mobilapplikationen og her skal lyde en
stor tak til Herlev Ju-Jutsu for lån af dojo.
DIF netop i gang med at sætte
kursisthæftet grafisk op og vi er ved at
lægge en sidste hånd på kurset. Vi
glæder os til at præsentere kurset for jer
og komme i gang afholdelsen af
kurserne. Der vil i løbet af de næste måneder blive sendt praktisk information ud omkring hjælpetrænerkurset.
Skal I tjene til klubben - Lillebrorlotteri
Lillebror Lotteriet er et risikofrit tilbud til børn og unge i foreninger og idrætsklubber. Her får I en god mulighed for at
tjene penge til udstyr, rejser, eller andre aktiviteter og samtidig støtte Børnehjælpsdagens arbejde for Danmarks
15.000 anbragte børn og unge. Et lod koster 20 kr., og heraf tjener sælgerne selv 8,50 kr. til fælleskassen. I år løber
Lillebror Lotteriet af stablen fra den 27. marts til 18. maj 2014

Læs mere her: www.bhd.dk
Tilmelding foregår her: http://bhd.dk/aktiviteter/lotterier/foreninger-og-klasser/bestilling-lillebror-lotteriet

Lidt inspiration…
Det nye år kan byde på nye tiltag i klubben. Herunder har jeg nævnt lidt, som kan give inspiration til klubben. I er
altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller ønsker sparring.
Har I en god video?
Lad os vidensdele og gør klubbens hjemmeside mere spændende og levende. Hvis I har lavet en god
optagelse af Judo og/eller Ju-Jisu, så send den endelig til mig. Det kan være en sjov video, en optagelse af
jeres træning, eller en god leg. Fantasien sætter grænsen, men lad os hjælpe hinanden. Når I sender en video
ind til mig kan vi få den lagt på facebook, så andre klubber kan få inspiration og har mulighed for at lægge
videoklippet på deres hjemmeside, så den bliver mere levende. I kan se eksempel på en lidt anderledes video
fra Ribe Ju-Jutsu: http://www.youtube.com/watch?v=4CTHLntxObw
Har I svært ved at få mødelokalet fyldt op til generalforsamlingen?
Flere klubber har gode erfaringer med et foredrag lige før
generalforsamlingen. Det kan være foredrag omkring kost,
træning, at komme ud til sit første stævne til nye udøvers
forældre, en sushi aften eller kursus, japansk the ceremoni.
Ja, mulighederne er mange. Et spændende og relevant
foredrag kan være det der får flere til at dukke op til
generalforsamlingen.

Er I gode til at byde den ny udøver velkommen i klubben?
Flere klubber har gode erfaringer med at vise den nye udøver rundt i klubbens lokaler, så de allerede fra
start føler, at de er i trygge omgivelser. Derudover kan
en følordning være en god idé at have, så en etableret og
erfaren udøver tager sig meget af den nytilkomne
udøver. Nogle klubber har med succes indført en fysisk
velkomstmappe, som den nye udøver får med sig hjem.
Denne mappe kan indeholde praktiske informationer,
leveregler i dojo’en, klubbens vedtægter, pensum m.v.

Frivillighedstjek – masser af gode ideer, tips og
beskrivelser til klubarbejdet
Portalen Frivillighedstjek.dk er udviklet af DIF og sætter
fokus på det frivillige arbejde i foreninger. Ved hjælp af 11 spørgsmål får klubben en række af anbefalinger
og konkrete værktøjer, som kan hjælpe jeg med at fastholde og rekruttere frivillige. Desuden får I en
’frivillighedsscore’, som viser, hvor på frivillighedsbarometeret I placerer jer. Gå ind på
www.frivillighedstjek.dk

Det kan jeg hjælpe med
Jeg er klar til at hjælpe jer klubber med råd og vejledning. Det kan være, at I gerne vil:
Starte nye aktiviteter, tiltag eller et udviklingsprojekt
Have et gratis klubbesøg med fokus på nye input og ideer, hvor jeg kommer ud i jeres omgivelser
Vide mere om DJUs tilbud
Jeg kan kontaktes på mail karina@dju.dk eller telefon 2310 2922.

