Lørdag d. 5. februar 2022
Morgenmadsbuffet fra kl. 09.00
Workshops starter kl. 09.30

INVITATION TIL
WORKSHOPS
VED DBU SJÆLLANDS DELEGERETMØDE 2022
Vi vil gerne invitere jer til at drøfte DBU Sjællands fremtid ved tre workshops i forbindelse
med delegeretmødet den 5. februar 2022. Her søger vi jeres input til, hvordan jeres lokalunion
bedst kan understøtte det store arbejde, der gøres ude i klubberne.
WORKSHOP 1: TURNERING OG DOMMERE
Hvordan skaber vi de bedste turneringer? Og hvordan sikrer vi de mest
optimale kampafviklinger? På denne workshop får du mulighed for at drøfte,
hvad der skal til for, at turnerings- og kampplanlægningen kan sikre, at der i
højere grad end i dag kan påsættes dommere til kampene.
Derudover er formålet med workshoppen, at vi sammen kan drøfte, hvordan vi
helt konkret rekrutterer og fastholder flere dommere, så kampene afvikles
med så høj en kvalitet som mulig.
WORKSHOP 2: FRIVILLIGHED
På workshoppen om frivillighed drøftes, hvordan klubberne kan rekruttere
flere frivillige og fastholde de nuværende, og du kan også få indblik i,
hvordan DBU Sjælland understøtter arbejdet med frivillighed. På
workshoppen vil der blive drøftet emner som:

DBU SJÆLLAND

• Frivilligansvarlige i fodboldklubberne
• Rekruttering af unge frivillige
• Øget opmærksomhed på frivilligheden
• Udnytte og øge viden om frivillighed
WORKSHOP 3: FREMTIDENS BØRNEFODBOLD
Synes du det kunne være interessant at høre mere om et fodboldmiljø med fodboldspilleren i
centrum? Et miljø, hvor der er mere fokus på udvikling og læring gennem leg, samhørighed og
selvbestemmelse! Et miljø, hvor børn ses som individer og ikke kun en fodboldspillere, og hvor en
stærk klubledelse og dygtige trænere er nøglen.
Deltag i workshoppen, hvor du får mulighed for at drøfte, hvad der skal til for at højne kvaliteten i
børnefodbolden og derved skabe de bedste rammer for børnene, forældrene og de frivillige ude i
klubberne. Sammen skaber vi verdens bedste børnefodbold!

