RESPEKT – ANSVARLIG – KONKURRENCE – FÆLLESSKAB – ENGAGEMENT
Møde om: Trænerudvalgsmøde
Mads Y. Christensen, Mogens Thygesen, Maria Madsen. Louise Hartvig, Danilo
Deltagere: Jensen, Thomas Silfen
Afbud:
Dato: 2. februar 2019
Sted: Horsens
Bilag Etisk Kodeks

Godkendelse af referat
1.

Sag.

Information fra Sidste Bestyrelsesmøde
Sag.
Mads Y. C orienterer udvalget om bestyrelsesmødet om de punkter der er væsentlige for trænerudvalget.
Indstilling.
Det indstilles at relevante punkter bliver drøftet
Referat
2.

Sag. Bilag

Trænerlicens.
Sag.
Thomas Silfen er kommet med et oplæg til 3 forskellige licenser og hvilke rækker / niveauer de skal dække.
M-licens (motionist licensen er livslang og skal aldrig fornyes)
T-licens (talent)
B-licens (bredde)

Alle vores kurser bliver markeret med et bogstav alt efter hvilket træner licens kurset berettiger. Der er blevet lavet en
beskrivelse af trænerlicenserne som bliver sendt ud til Klubberne inden sæsonstart. Trænerlicensreglementet er blevet
opdateret og beskriver sanktionerne og hvorledes klubber og trænere skal forholde sig hvis de ikke har en aktiv Trænerlicens.
http://www.basket.dk/Tr%C3%A6nerlicens
Det er ændret på hjemmesiden, så det nu fremgår at 3. division ”kun” kræver en m-licens. Det har også været sendt ud som mail
til både trænerlicenser og klubledere.
Der er ikke lavet en video til promovering af trænerlicens, udover den som Mads O. har lavet med Mads Young til NSDBC.
Jeg tager en snak med Mads O. og måske kan han presse noget tid ind til pokalfinalen til at lave den
Thomas Silfen har foreslået et trænerlicens kort. Et kort vil blive alt for besværligt og dyrt administrativt at skulle bøvle med.
Med vi er ved at undersøge muligheden for en APP i forhold til basys, så bør vi kigge den vej i stedet.
lidt inspiration kunne være DBU’s trænerlicenssystem der fungerer over deres APP.
I kan prøve at downloade den og logge ind med min bruger  Bruger william.bond.darum@gmail.com Kode: 12345678
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter trænerlicens.
Referat
3.

Sag. Bilag

Markedsføring af Trænerhus.
Sag.
Trænerhuset skal markedsføres. Det er aftalt med DGI at vi sender foldere med trænerhuset samt en plakat med trænerhuset ud
til samtlige klubber sammen med information fra DGI. William Bond har bestilt nogle folder og nogle plakater. Derudover skal vi
selvfølgelig markedsføre huset på hjemmesiden samt sociale medier, ved nyheder og de videospots William Bond har fået lavet.
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter markedsføring af trænerhuset.
Referat
4.

Sag.

ATK.
Sag.
Der har desværre været store udfordringer omkring ATK. Beskriverne har ikke været gode nok til at leverer det aftalte til tiden.
Mogens Thygesen orienterer om status.
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter arbejdet med ATK.
Referat
5. Sag.
FECC.
Sag.
Der er kommet en ny invitation til FECC. Der er sendt en mail ud til alle trænere med rette uddannelsesniveau om
ansøgningsproces. Til orientering kan det nævnes at vores nuværende deltager på uddannelsen, Peter Madsen, desværre har
måtte springe fra grundet sygdom. FIBA er orienteret omkring dette.
Indstilling.
Det indstilles at Udvalget drøfter FECC.
Referat
6. Sag.
Trænertur til Italien.
Sag.
Der er 16 deltagere på turen til Italien den 15.-17. marts. William Bond orienterer om planerne for turen. Vores Italienske venner
kommer til Danmark weekenden efter og holder en clinic i Århus lørdag den 23. marts og i København den 24. marts.
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter turen og Clinic.
Referat
7. Sag.
Oversættelse af Italiensk Minibog
Sag.
DBBF har købt rettighederne til den Italienske minibog og har fået alt materialet fra forlaget i Italien. DGI er en stor partner i
dette projekt og de vil stå for klart den største del af den økonomiske byrde. Der er lavet en aftale med to oversættere som er i
gang med at oversætte bogen. Aftalen er at oversættelsen er færdig 1. maj 2019. Trykkeriet siger 8-10 arbejdsdage fra trykklar
fil til 1000 bøger. Vi satser på at den er klar til sommerferien – og allersenest klar til kurserne i SUW’en 2019.
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter bogen.
Referat
8.

Sag.

Masterclass Uddannelse
Sag.
1. Masterclass blev smidt afsted med meget kort tilmeldingsfrist.
Til gengæld fik vi 5 kursister med på uddannelsen trods alt og Erez var villig til at gå så vidt muligt på kompromis med
sin løn for at få det til at lade sig gøre.
Kursisterne var: Jonas Basnov (Holbæk), Pascal Colman (BMS/EVN), Daniel Christiansen (Glostrup), Mihai Dimitrescu
(CPH Int. School), Thomas Hemmingsen (Værløse)
Der var yderligere interesse fra Michael Lunde, Dani Martinez, Ricky Kristensen og 1-2 mere, men det var mest
økonomi’en der gjorde det besværligt.
Ingen tvivl om at det blev lanceret for sent ift. at få flere kursister med, men det blev trods alt kørt afsted med
kursister.
Erez fortalte at han synes det gik godt og de har alle afleveret scouting opgaver med henblik på Hviderusland-Sverige
landskampen, som landstræner staben måske/måske ikke bruger aktivt i deres forberedelser. Der afvikles et modul #2
i pokalfinaleweekenden med 3 praktiske clinics, hvor jeg påtænker at den ene skal gøres åben for alle. Haltid’en er en
udfordring, så det ser ud til at skulle blive om morgenen lørdag for den offentlige clinic (9-11).
Modul #3 er en studietur til ALBA Berlin, hvilket jeg afventer et program på lige nu.
Indstilling
Det indstilles at udvalget drøfter Masterclass uddannelse.
Referat

9. sag (Bilag)
Etisk Kodeks
Sag
Thomas Johansen og louise hartvig har arbejdet på et dokument som skal samle vores værdier og holdninger omkring Etiks i
vores sport. Dokumentet er vedlagt som bilag.
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter etisk kodeks, med fokus på hvordan vi skal bruge det i vores arbejde med sporten og alle de
som er en del af den.
Referat
10. sag bilag.
Budgetønsker 19/20
Sag.
Trænerudvalget skal lave de inbdledende øvelser til budgetønsker for budgetår 2019/2020
Indstilling.
Det indstilles at udvalget drøfter budgetønsker.
Referat
11.sag
Nye initiativer.
Sag.
Trænerudvalget har rigtig mange gode initiativer i gang lige nu, men det er vigtigt at udvlaget holder sig opdateret på nye tiltag.
Indstilling.
Det indstilles at udvalget brainstorme på nye vigtige tiltag i fremtiden.
Referat
Rullende dagsorden.
Fastholdelse og rekrutterings-strategi.

Samarbejde med andre udvalg.
SFO basket
Udførende
Ejer

Thomas Sifen
Thomas Silfen

Opgavebeskrivelse
Skæring for T licens skal gå ved 2. div. 3. Div. kræver blot M-licens.
Det skal rettes til i diverse dokumenter.
Der skal arbejdes med at få de 3 licenser ind i vores trænerhus /
Folder / Plakater, så det bliver mere visuelt.
Der skal laves en video omkring trænerlicens til promovering af
Licenserne.

William Bond
William Bond

Oprindelig dato/
Status

Forfaldsdato

Kan slettes

22.09.18

Kan slettes

01.11.18

Mads Y. C

Der skal laves ny invitation til Italiensk minitur til Italien

William Bond
Mads Olesen
William Bond

Kan slettes

01.09.18

Mads Y. C

Der skal indkaldes til Et møde omkring Italiensk minibog

Thomas Johansen

Kan slettes

01.09.18

Louise Hartvig
Maria Madsen

Vi skal have lavet et dokument omkring Etisk Kodeks som vi kan
bruge i forskellige sammenhænge

Thomas Johansen

Ny dato 2. februar
2019

01.11.18

Thomas Silfen

01.01.19

