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Sekretariatet flytter
Kultur & Fritidsforvaltningens
Team Idræt som varetager HSU’s
sekretariat flytter fra Helsingørhallen, som et led i en mindre
omorganisering.
Det har længe været et ønske i
forvaltningen, at samle idræt,
fritid og kultur under samme tag.
Det betyder, at sekretariatsfunktionen automatisk flytter med og
fra 1. april 2010 er HSU dermed
hjemmehørende på følgende
adresse:
Helsingør Sports Union
Stengade 72
3000 Helsingør

HSU skal sikre fagligheden

Telefonnummer og mailadresse
er uændret.
Flytningen betyder, at sekretariatet er lukket i perioden 27. marts
til 5. april 2010 – begge dage
inklusiv.

20 idrætsledere brugte sammen med Helsingør Sports Unions ledelse en
lørdag formiddag på at forme sportsunionens fremtidige rolle og budskabet
var klart og entydigt.
Sakset fra Helsingør Dagblad
”Uanset hvordan lokalidrætten organiseres
i kommunalt regi, så skal HSU være den
organisation, der sikrer høj faglighed i
idrættens udvikling”.
Så markant indledte Palle Westergaard fra
Tikøb IF debatten om sportsunionens fremtid.

Tophistorier til fremtidens avis

Kultur- & Fritidsforvaltningens nye
domicil i Stengade 72 og dermed
også nyt hjemsted for Helsingør
Sports Unions sekretariat.

De 20 idrætsledere blev sammen med
HSU’s ledelse inddelt i seks grupper, der
som en anden avisredaktion med en deadline hængende over hovedet, hver især
skulle levere fire tophistorier om sportsunionens virke frem til 2012.
I et sandt arbejdsraseri leverede ”redaktionerne” kreative og seriøse artikler om uddannelse og sportscollege, ungesatsning,
idrætsnetværk og ikke mindst administrativ
service til foreningerne.
Ved middagstid var både HSU og idrættens
fremtid ”sat på tryk” og Peter Poulsen var
ikke et sekund i tvivl om udbyttet af formiddagens arbejde:
”Jeg har sjældent set så stor en idérigdom
og i HSU’s ledelse har vi virkelig fået noget
konkret at arbejde videre med. HSU’s vinterseminar vil helt sikkert også fremover
være en åben seance, sagde en tilfreds

Peter Poulsen, der inden den velfortjente
frokost takkede de indbudte idrætsledere
for deres fremmøde og konstruktive bidrag

Konkrete handlinger

Om eftermiddagen skulle HSU’s ledelse så
omsætte ”tophistorierne” til konkrete
handlinger og med hjælp fra DGI’s to
idrætsfaglige konsulenter, Kim Bremer og
Bettina Dahlgård Güleryüz, blev formiddagens artikler kogt ned til temaer, så som
uddannelse, ungesatsning, organisering på
tværs og administrativ service.
”Temaerne blev vurderet og prioriteret ud
fra principper som arbejdsindsats og effekt”, siger Frank Jensen, HSU’s uddannelsesansvarlige – og nævner, at de lokale
leder- & træneruddannelser nu bør udvides
med uddannelse for unge idrætsudøvere.
Som konkret eksempel blev nævnt etablering af et sportscollege.
”Det er en opgave, som kræver en stor
indsats fra flere sider og som efter vores
vurdering også vil have en stor effekt på
det lokale idrætsliv” supplerer Claus Nissen
fra HSU.
At temaerne er forbundne kar understreges af, at en ungdomsuddannelse med
fokus på idræt naturligvis bør være en del
af en ungesatsning, men der kan jo være
(Fortsættes næste side)

NYHEDSBREV FRA HSU – MARTS 2010

Forening og Fritid
I sidste nummer af HSU’s Nyhedsbrev blev valget til Forenings- og
Fritidsudvalget omtalt.
Valget fandt sted den 13. januar og
fra idrættens side mødte et rekordstort antal foreningsledere op for
at støtte idrættens kandidater,
Peter Poulsen og Frank Jensen.
Begge blev valgt helt uden dramatik og blandt de fremmødte var der
enighed om, at sammenfaldet
mellem idrættens repræsentation i
udvalget og HSU’s bestyrelse er
både logisk og fornuftig.
Ligestillingsloven opfordrede til, at
der blev valgt en kvinde og en
mand, men ingen af de fremmødte
kvindelige idrætsledere ønskede at
stille op. Det salomoniske udkomme blev, at HSU i sine fremtidige
valg til bestyrelsen vil tilstræbe, at
kvindelige idrætsledere forsøges
valgt til bestyrelsen på lige fod
med mandlige idrætsledere.
Både Frank Jensen og Peter Poulsen
udtrykte en taknemlig glæde over
støtten og vil naturligvis forsøge at
leve op til den tillid, der blev givet
til dem.

(fortsat fra forsiden)
andre indsatsområder, når det gælder unge
idrætsudøvere.
”Der må vi have de unge på banen. Der er
ingen moderne mennesker – heller ikke
unge – der vil udføre frivilligt arbejde uden
at have indflydelse på selve arbejdet og
beslutningerne, så det er et tema, der ligger
helt åbent”, konkluderer Frank Jensen.

Politisk vilje

Selvom Helsingør Sports Union nu har fået
mandat fra repræsentativt udsnit af det
lokale foreningsliv til at arbejde videre med
konkret indsatser til gavn for idrætsforeningerne, så er Peter Poulsen også realistisk,
når talen falder på resultater.
”For at dette skal føres ud i livet, er vi naturligvis afhængig af den politiske vilje.
Vi skal have basis i orden, så første skridt
bliver at få en formaliseret samarbejdsaftale
omkring vores sekretariatsfunktion”, siger
Peter Poulsen og fortsætter: ” Vi har haft et
godt samarbejde med Idrætsudvalget og
meget tyder på, at dette samarbejde både
fortsætter og styrkes.

HSU’s ledelse besluttede på deres bestyrelsesmøde i februar, at udarbejde forslag til etablering af et foreningssekretariat.
I forslaget er sekretariatets arbejdsopgaver beskrevet – lige som der er udarbejdet et finanseringsforslag til blandt andet
to fuldtidsansatte.
Forslaget fremsendes til Idrætsudvalget
inden sommerferien.

Idrætsforeningernes årsmøde er et nyt begreb, men dækker reelt over HSU’s
repræsentantskabsmøde, som afholdes mandag den 22. marts 2010 kl. 18:00
i Helsingørhallens Café.

Foreningssekretariat

Som omtalt andetsteds afholdte HSU et
succesfuldt vinterseminar, hvor én af konklusionerne blev, at Helsingør Sports Union
skal arbejde videre med etableringen af et
foreningssekretariat.
”Det vil blive et omdrejningspunkt i beretningen” siger Peter Poulsen og oplyser, at
årets beretning vil foreligge i skriftlig form,
mens den mundtlige beretning ”blot” vil
være oprids af de væsentligste punkter i
unionens virke i 2009.

Få det op at flyve…

Frank Jensen

Foreningssekretariat

Årsmøde for idrætsforeningerne

”Sidste år havde vi så meget på hjertet, at
repræsentantskabsmødet blev lidt af et
maratonmøde, men det har vi ændret i år”,
siger Peter Poulsen, formand i HSU.
”Vi har stadig en del på hjertet, som vi gerne vil delagtiggøre idrætsforeningerne i og
jeg skal derfor opfordre så mange, som
muligt i at deltage i repræsentantskabsmødet.

Peter Poulsen

at komme tæt på foreningernes hverdag
og dermed opsamle og viderebringe de
ønsker og udfordringer, som foreningerne
har og står over for.
” Det er helt klart et signal om, at HSU skal
sætte sig i spidsen for at bidrage med
idrætsfaglig indsigt, når der skal træffes
politiske beslutninger på idrætsområdet”,
slutter Peter Poulsen, der sammen med
HSU’s øvrige ledelse kan se tilbage på et
udbytterigt vinterseminar.

Repræsentantskabet er Helsingør Sports
Unions øverste myndighed og er derfor
stedet hvor medlemsforeningerne kan gøre
deres indflydelse gældende.
”Men vi ved også, at en del foreningsledere
i forvejen bruger meget fritid på deres egen
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forening og derfor har svært ved også at
afse tid til repræsentantskabsmødet”, siger
Frank Jensen fra HSU’s ledelse.
”Derfor har vi kombineret årsmødet med
et inspirerende og underholdende foredrag (”Få det op at flyve”, Red.) med Esben
Danielsen fra Roskilde Festivalen, som
afslutter årsmødet med at fortælle om at
rekruttere frivillige til Festivalen og festivalens betydning for det lokale foreningsliv”,
slutter Frank Jensen, der dog pointerer, at
repræsentantskabsmødet stadig er aftenens midtpunkt.

Aftenens forløb

Programmet for årsmødet ser således ud:
18:00 – 18:45 Spisning
18:45 – 20:00 Repræsentantskabsmøde
20:00 – 21:00 ”Få det op at flyve…”
HSU’s medlemsforeningers kan tilmelde to
delegerede til årsmødet og såfremt den
ene ikke er fomand/kvinde skal der medbringes fuldmagt.
Deltagelse med indledende spisning kræver tilmelding.
Tilmelding kan ske til HSU Sekretariat på
mail: sportsunionen@helsingor.dk eller på
telefon 49 28 36 06

NYHEDSBREV FRA HSU – MARTS 2010

Nyt om Idrætsportalen
Helsingør Sports Unions store
satsning om at skabe en idrætsportal, der skal rumme og favne
en bred vifte af information om
idræt lever i bedste velgående!
Arbejdet er desværre blevet forsinket væsentligt, da opgaven er
noget større end estimeret.
Endvidere udføres udviklingsarbejdet sideløbende med behandling af tilskudsansøgning, rådgivning til foreninger og andre
sekretariatsopgaver.
HSU’s ledelse glæder sig meget
til at fremvise det færdige produkt for alle idrætsinteresserede
borgere.
Vil du følge arbejdet kan du gå
ind på arbejdsplatformen på
følgende adresse:
http://hsudw.inforce.dk

Sportens Dage afholdes i maj 2010
Sportens Dage er Helsingør Kommunes hyldest til kommunens mange
idrætsudøvere, som hvert år henter medaljer hjem og høster anerkendelse
for deres præstationer ved afsluttende mesterskaber.
Kultur og Fritidsforvaltningens Team Idræt
opfordrer idrætsledere til at holde godt øje
med deres mailbox i de kommende dage.
Invitationer til Sportens Dage i 2010 er så
godt som på vej ud til idrætsforeningerne

Præstationer i 2009

Kriterier for deltagelse vil fremgå af invitationen, men redaktionen kan da oplyse, at
det handler om præstationer og topplaceringer i sportsåret 2009.
Fristen for tilmelding er allerede mandag
den 5. april (2. påskedag), men mon ikke
foreningerne allerede nu forsøger, at få
skabt et overblik over idrætsudøvernes

Materialetilskud
Helsingør Sports Union har på et
bestyrelsesmøde behandlet
ansøgninger til materialetilskudspuljen.
Der var ansøgt for knapt 700.000
kr. men desværre er puljen ”kun”
på kr. 236.000.
HSU har lagt vægt på, at foreninger, der ikke tidligere er blevet
tilgodeset, får andel i puljen denne gang.
HSU’s fordeling er fremsendt til
Idrætsudvalget med anbefaling.
Sagen behandles den 22. marts
hvorefter foreningerne modtager
besked.
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sportslige bedrifter i 2009?

Festdatoer og sted

Sportens Dage er delt i to arrangementer.
Børn- og ungearrangementet afholdes i
Toldkammeret fredag den 7. maj, mens
voksen arrangementet, som også er for
frivillige ledere afholdes i Helsingørhallen
lørdag den 29. maj

Kontakt

Henvendelser vedrørende arrangementerne kan ske til Kultur- og Fritidsforvaltningens Jan Kristensen på telefon 49283609
eller mail: jkr64@helsingor.dk
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Mød HSU på Helsingør Messen 2010
Under mottoet ”Vi dyrker ikke din idræt – Vi støtter dem, der står bag”, stiller
HSU op på Helsingør Messen i weekenden den 20-21. marts. Det er tredje
gang at HSU forsøger at sætte fokus på den lokale idræt og frivillighed.

”På idrætskonferencen i 2007 pegede de
fremmødte idrætsledere på, at større synlighed på foreningsidrætten skulle være et
indsatsområde”, siger Jørgen Busch fra
HSU’s ledelse og fortsætter: ”Den opgave
tog HSU på sig og vedtog, at unionen i en
treårig periode skulle være repræsenteret
på Helsingør Messen”.

Idrætstilbud

Først og fremmest gør HSU reklame for de
mange idrætsforeninger i kommunen og
den mangfoldighed i idrætsgrene og aktiviteter, der vitterlig finder sted.
Som foreningsleder kan du også høre om
tilskudsmuligheder og puljeordninger, der
kan fremme børne og ungeaktiviteter i
foreningen.

Familieorientering

Som et konkret eksempel på en motionsfremmende aktivitet i foreningsregi, besøger Helsingør Ski- og orienteringsklub standen for at præsentere deres nye initiativ
”Familieorientering”.

Projektet er støttet af ”Idrættens Sundhedspulje”, som blev omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet.

Idrætspolitik på standen

Der bliver også mulighed for at få en snak
med de medlemmer fra Idrætsudvalget, der
i løbet af weekenden besøger HSU standen.
Med al respekt for debat og dialog, så præsenterer idrætten sig bedst på et mere funktionelt niveau.
Derfor vil der i løbet af weekenden være
opvisning i bold-jonglering – på moderne
dansk: Freestyle!
Fra Streetball Crew’et ”Manic kommer Mr.
Mad Skills og viser, hvordan en basketball
også kan behandles, mens Freestylere fra
Laudrup og Høgh Street viser boldkunst i
verdensklasse.
HSU stand er placeret umiddelbart til venstre for scenen i hal 1, så der skulle være
gode muligheder for lidt opmærksomhed
på såvel Helsingør Sports Union som idrætsforeningerne i kommunen.

Løbskalender - forår
13. marts 2010 kl. 13:00
Teglstrup Hegn
Mødested: Gl. Hellebækvej 63A
20. marts 2010 kl. 13:00
Klosterris Hegn
Mødested: Sydvestlige hjørne
5. april 2010 kl. 10:00
Teglstrup Hegn
Mødested: Gl. Hellebækvej 63A
13. april 2010 kl. 17:00
Egebæksvang
Mødested: Flynderupgård
20. april 2010 kl. 17:00
Danstrup Hegn
Mødested: Hornbækvej

Freestylers fra Laudrup & Høgh har tidligere besøgt Helsingør. Nu er de her igen i forbindelse med Helsingør Messen. Gæt selv, hvem der repræsenterer Laudrup & Høgh Street.!

Sportsrekvisitter søges!

27. april 2010 kl. 17:00
Teglstrup Hegn
Mødested: Gurrevej

Som et led i udsmykningen af HSU’s stand på Helsingør Messen søger vi sportsrekvisitter, der repræsenterer de forskellige idrætsgrene.

Læs mere om familieorientering
På www.hsok.dk

Vi hører meget gerne fra foreninger, som vil bidrage til udsmykningen
Så kontakt sekretariatet på telefon 49 28 36 06.
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DGI Badminton & DBF
Idrætsorganisationer samarbejder om badminton.
Danmarks Badminton Forbund
og DGI Badminton ønsker at
samarbejde på udvalgte områder
og koordinere sine aktiviteter til
glæde for badmintonklubberne,
udøverne, instruktører og trænere.
- Det er især på tre områder, vi vil
afprøve mulighederne for et
fremtidigt parløb.
Det handler om de nære ting for
klubberne, som uddannelse,
aktivitetsplanlægning og koordinering af en holdturnering, fortæller direktør i Danmarks Badminton Forbund, Charlotte
Malmroes.
- Konkret er det i sæsonplanlægningen, så man så vidt muligt
giver plads til begge organisationer og understøtter klubberne i
de turneringer og stævner, de
ønsker at afvikle.
Det vil være på uddannelsesområdet, hvor det vil være oplagt at
se på et samarbejde på det
grundlæggende niveau, hvor
man senere i uddannelse så kan
specialisere sig.
Så vil det være også at se på mulighederne for en koordineret
eller fælles holdturnering landet
over, siger Benny Andreasen,
formand for DGI Badminton.

Vi kan sove, når vi bliver gamle!
Under ovennævnte parole havde 26 ungdomsspillere fra kommunens mange
badmintonklubber sat i hinanden stævne til en gang ”Nat-badminton” i Helsingør Badmintonhal med det ene formål, at knytte nye venskaber.
”Natteravnene” er efterhånden så fasttømret et begreb, at når man hører ordet, så ser
man straks for sig en gruppe af frivillige
forældre i ensartede gule jakker vandre
rundt i byens natteliv for støtte og hjælpe
unge mennesker.
Men ”natteravne” har fået en ny betydning i
sportens verden efter de lokale badmintonklubbers nye initiativ om et ” Nattestævne”
har set dagens lys… eller rettere sagt:
nattemørkets komme.

Initiativrige unge

Nat-badminton udspringer egentlig fra et
spirende talentsamarbejde mellem klubberne i kommunen. Efter et par års medlemsnedgang på landsplan er badmintonsporten ved at indhente det tabte terræn.
Det smitter naturligvis af på den lokale
badminton og talentmassen synes større
end nogensinde.
Flere og flere ungdomsspillere henter medaljer hjem fra såvel Sjællandsmesterskaber
som landsmesterskaber.
De unge mennesker er initiativrige og ideen
om at afvikle ”Nat-Badminton” kommer fra
de unge selv - godt bakket op af en lydhør
ledelse og trænerstab.

Fra 8 aften til 8 morgen.

Stævnets primære formål er at skabe nye
venskaber og relationer på tværs af klubberne og derfor blev samtlige 26 tilmeldte
inddelt i 6 hold med aldersspredning og
repræsentanter fra de forskellige klubber.

Stævnet blev afviklet efter Cup-systemet,
hvilket vil sige kampe på tid, for at sikre at
alle deltagere fik så meget spilletid som
muligt. I alt blev der afviklet 150 kampe
indenfor kategorierne single, double og
mixdouble.
Det skulle i sig selv være nok til at udfylde
12 timer med badminton, men sådan var
aftenen og natten ikke tilrettelagt.
Som adspredelse blev der iværksat aktiviteter efter Team Buildings konceptet og
præcis kl. 3 om natten gik deltagerne i
gang med den hedengangne TV-leg ”Gæt
og grimasser”.

Succesen gentages

Søndag morgen var der henover morgenbordet overskud nok til at evaluere nattens
begivenheder og alle var enige om, at
agere ”Natteravn i sportsregi” var en oplevelse og at det selvfølgelig bør gentages
For som de unge mennesker siger: ”Vi kan
sove, når vi bliver gamle”…
Det efterlader så blot et enkelt spørgsmål:
”Hvem skal så gå rundt i byens natteliv iført
gule jakker for at hjælpe andre unge”?

De to idrætsorganisationer har
aftalt rammerne for organiseringen af det videre arbejde for
udvikling af samarbejde.
Vi er enige om at arbejde videre
mere konkret på mulighederne
og så skal der løbende politisk
tages stilling til samarbejdet i
begge organisationer.

DGI-Nyt 2. februar 2010

Ungdommelige ”Natteravne” fra kommunens mange badmintonklubber
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Kalenderen
16. marts 2010
Inspirationsaften
Hovedbiblioteket
20-21. marts 2010
Helsingør Messe
Helsingørhallerne
22. marts 2010
HSU repræsentantskabsmøde
Helsingørhallen
1. april 2010
HSU sekretariat & Team Idræt
flytter til Stengade 72.
3-4 april 2010
Lille VM - Håndboldstævne
Helsingørhallerne
7. maj 2010
Sportens Dag – Børn og unge
Toldkammeret
8. maj 2010
DM i Karate - ungdom
Helsingørhallerne
15. maj 2010
Laudrup & Høgh Street Fodbold
Sted – ikke fastlagt
29. maj 2010
Sportens Dag – voksne & ledere
Helsingørhallerne
Har I et større arrangement hører
vi gerne om det og tager det
med i næste nummer (juni).

Nyt foreningsprogram
Conventus er foreningens nye
interne administrationsprogram.
Og det bliver ikke, som du plejer!
Det er medlemmerne selv, der
sørger for registrering, holdtilmelding, betaling og bogføring.
Conventus vender tingene på
hovedet, så kassereren også får
tid til at dyrke idræt.
Du kan hente mere information
om systemet på www.dgi.dk eller
www.conventus.dk

Indhentelse af børneattester
Undervisningsministeriet har nu udsendt en blanket til erklæring om indhentelse af børneattester til brug for folkeoplysende foreninger, lyder det i en
nyhedsmail fra Kommunernes Landsforening.
Folketinget vedtog i december 2009 en
ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at foreninger fremover skal afgive en
erklæring om indhentelse af børneattester.
Lovændringen betyder, at alle folkeoplysende foreninger der søger om kommunale
tilskud eller lokaler fra og med 2010 skal
afgive en erklæring til kommunen om at de
overholder reglerne om indhentning af
børneattester. Erklæringen skal afgives en
gang årligt.

Børneattester i Kommunen
Idrætsforeninger og andre folkeoplysende foreninger, skal i forbindelse med den
årlige medlemsindberetning indsende
erklæring om indhentelse af børneattest.
Medlemsindberetninger – skal som skrevet i sidste nummer – ikke længere indsendes til Helsingør Sports Union, men til
Kultur- og Fritidsforvaltningen.

De nye regler omfatter alle folkeoplysende
foreninger, der søger om tilskud eller lokaler og ikke kun foreninger, der er medlem af
de tre landsdækkende idrætsorganisationer
eller Dansk Ungdoms Fællesråd.

Forvaltningen har i år udsendt erklæringen sammen indberetningsskemaerne
og skulle den være bortkommet, kan
erklæringen hentes på kommunens
hjemmeside (Interbook).

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke
har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger.

Spørgsmål om børneattester kan naturligvis rettes til vores sekretariat på telefon 49 28 36 06.

Fra DGI’s hjemmeside:

Nye skrappe regler mod pædofili
Reglerne om indhentelse af børneattester er blevet skærpet.
Nu fremgår det af Folkeoplysningsloven, at kommunerne skal stoppe udbetaling af tilskud til foreningerne, hvis foreningerne ikke indhenter attesterne.
Tildeling af lokaler kan også inddrages.
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Kursus og uddannelse

Frivilligt arbejde belønnes
Fra februar 2010 bliver frivilligt arbejde skrevet på de unges eksamensbevis.
Du kan læse mere om frivilligt arbejde på eksamensbeviset på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Eksamensbeviset hos unge, som udfører
frivilligt arbejde, kommer ikke længere til
blot at indeholde matematik, dansk, engelsk osv. Fra februar 2010 bliver også arbejdet i foreningen belønnet med et diplom, som kan lægges ved siden af CV'et.

Fokus på trænere

HSU sekretariat er gået i gang
med at planlægge en række
lokale kurser, hvor målgruppen
er trænere i de lokale idrætsforeninger.
Datoer og sted er endnu ikke
fastlagt, men temaerne er på
plads.
Oktober 2010
Idrætsskadekursus
November 2010
Konflikthåndtering

Ungdomsuddannelserne skal nemlig tilbyde eleverne minimum 20 timers frivilligt
arbejde ved siden af den almindelige uddannelse. Det kan for eksempel være som
lektiehjælp i foreningen eller som træner
for et gymnastikhold. Initiativet kommer fra
indenrigs- og socialminister Karen Ellemann
og undervisningsminister Bertel Haarder,
og der er afsat 8,8 millioner kroner på finansloven til projektet.
Målet er at få flere unge til at yde en frivillig
indsats i lokalsamfundet, og det er gode
nyheder for foreningslivet. Det mener i
hvert fald DIF-konsulent Helle Carlsen.

Foreningerne er grundstenen i dansk idræt.
Og uden de frivillige til at tage fat, bliver det
svært at tilbyde de ting, som foreningerne
gør så flot. Derfor ser jeg initiativet som en
vigtig milepæl i forhold til mulighederne for
at uddanne og dygtiggøre de unge inden
for et område, som interesserer dem. Det er
fantastisk, at de nu kan få et synligt udbytte
af deres hårde arbejde, lyder det fra Helle
Carlsen.
Det er dog ikke kun de unge, som kan bruge erfaringerne fra idrætsforeningen til at
imponere en eventuel arbejdsgiver. Det
gælder for alle, som yder et stykke frivilligt
arbejde. Undervisningsministeriet har således udformet et kompetence-skema, som
kan udfyldes for derefter at vise, hvilke
færdigheder man som frivillig har tilegnet
sig.

Kilde: DIF nyheder

Januar 2011
Mental træning
Februar 2011
Coaching for boldtrænere
Marts 2011
Aldersrelateret træning
Særskilt kursusfolder vil blive
udsendt til foreningerne i augustmåned

Udvikling af foreningen

I samarbejde med DGI Nordsjælland vil HSU i løbet af efteråret
2010 og vinteren 2011 søsætte
3-5 forskellige klubudviklingsprocesser for unionens medlemsforeninger.
Indhold og form tilpasses den
enkelte forenings behov og ønsker og kan spænde lige fra rekruttering af frivillige til klubbens
organisation.
Redaktionen afsluttet den
10. marts 2010
Redaktionen består af:
Peter Poulsen, Frank Jensen &
Jesper Lyngsøe, HSU Sekretariat

Frivilligt arbejde har altid udgjort en samfundsværdi. Nu kan det også føres på eksamensbeviset – det manglede da også bare…
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