Nyhedsbrev udsendt den 20. maj 2014
-

af udviklingskonsulent Karina Sørensen

Kære klubber.
Herunder kan I læse lidt nyheder samt få inspiration fra andre klubber.

Vidste du…
… at det nu er muligt at hente Børneattester digitalt?
En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse
seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. I kan bestille
børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har
mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Som noget nyt kan du nu bestille børneattester digitalt. Du kan læse
hvordan du bestiller en børneattest via følgende link:
https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/

…at I selv kan afholde det nye hjælpetrænerkursus (1-2-Træner)?
Som noget nyt har vi gjort det muligt for jer at afholde kurset i jeres klub. Vi
sørger for, at der kommer en underviser på kurset ud til jer. I får alle
materialer m.v. tilsendt forud for kurset og I booker selv tid og dojo. Så
nemmere bliver det ikke.
Én af de nærmeste dage sender jeg flere informationer ud omkring
hjælpetrænerkurset, men I kan allerede nu overveje en dato for hvornår I
ønsker at afholde et kursus for jeres nuværende eller kommende
hjælpetrænere eller andre, som I mener det kunne være relevant for. Pris
pr. kursist er 250 kroner.

… at når I er medlem af DJU, så er I automatisk dækket af 5
forsikringer?
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet
Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som I, via
medlemskabet af DJU, automatisk er dækket af.
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De 5 forsikringer er
1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din klub kan pådrage sig i forbindelse med sin
virksomhed.
2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens
lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del
dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring klubben involveres i en alvorlig hændelse
– f.eks. et ulykkestilfælde.
4. En idrætsrejseforsikring, som dækker klubbens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til
udlandet.
5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

Læs om de enkelte forsikringer på www.idraettensforsikringer.dk

Lidt inspiration fra andre…
Den nye sæson 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 samarbejde med skoler, institutioner m.v.?
Med god succes er flere klubber allerede i gang med skolesamarbejde, så
måske er det også noget for jer! Vi anbefaler, at skolesamarbejdet er et
forløb over flere gange for at børnene får en bedre fornemmelse af sporten
og ønsker at starte i netop jeres klub. Jeg hjælper gerne med koordinering,
kontakt til institutioner, sparring m.v. Læs mere på:
http://www.dju.dk/da/Downloads/Udviklingskonsulenten.aspx eller kontakt
mig, hvis I ønsker at komme i gang.

Holder I børnefødselsdag for jeres medlemmer?
Nogle klubber holder børnefødselsdag for deres medlemmer, hvor børnene
får lov til at invitere deres klasse eller venner ned i klubben. Dette giver
mere synlighed og kan give medlemstilgang. Hvidovre Judo og Jiu-Jitsu Klub
og Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub har gode erfaringer med dette tiltag.
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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. Eksempel på en video fra Herning Judo og JiJitsu Klub: http://www.youtube.com/watch?v=4CTHLntxObw

Samarbejder I med andre klubber?
Det kan være at træningen foregår én gang om
måneden på skift mellem to eller tre klubber, som
flere klubber i DJU forsøger sig med. Eller I har
fællesture til stævner eller udlandet sammen med
naboklubben, som andre klubber har gode erfaringer
med. Ved samarbejde med andre klubber har I
mulighed for at få ny og sjov inspiration til træningen
og skaber et bedre netværk og fællesskab på tværs af
klubberne.

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.
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