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Børne- og Ungdomsafdelingen
Et fremtidsperspektiv
Af Jeppe Lauridsen, Chefungdomstræner
vidovre AM’s ungdomsafdeling står overfor en
spændende udvikling de næste år. I øjeblikket
er klubben i besiddelse af en ganske fin ungdomsafdeling, som flere dygtige trænere og ledere har
været med til at bygge op stille og roligt. Vi ønsker dog
at være en magtfaktor indenfor børne- og ungeatletikken
i Danmark, og vi kan og bør derfor bygge endnu mere
på.
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Kun ganske få af klubbens nuværende senioraktive
(+18) har også været en del af klubbens ungdomsafdeling. Det ønsker vi også at ændre på, så der kommer flere senioraktive af egen avl. For at kunne rekruttere flere
af egen avl, kræver det selvklart
1. At de unge er i klubben når de bliver seniorer
2. At der er et grundlag at rekruttere ud fra

Jeppe Lauridsen

Klubben arbejder i den forbindelse med ”Den røde
tråd” som skal være med til at sikre udviklingen af vores børne- og ungdomsafdeling.

I første omgang er fokus rettet mod at øge kvaliteten af
det produkt vi tilbyder vores medlemmer i gruppen 4-17
år både indenfor træning og miljø. Første skridt i den
proces er at skabe en naturlig progression i træningen op
igennem alle aldersgrupperne, helt frem til de 18 år.
Startende med legen og de helt fundamentale bevægelsesmønstre i 4-6 års alderen, til det eksempelvise færdige tekniske længdespring på konkurrenceniveau i 18 års
alderen. Der tages udgangspunkt i Team Danmarks
ATK (Aldersrelateret Træningskoncept), kombineret
med idrætslige udviklingsmodeller og nyere viden indenfor området.
Et godt miljø skaber gode resultater blandt de aktive,
både idrætsligt og socialt. Det generelle træningsmiljø i
børne- og ungdomsafdelingen vil få en langt mere central plads i fremtiden. Klubbens værdisæt skal implementeres i alle aldersgrupper, og der vil komme flere tiltag ifm sociale arrangementer, både i hver enkelt aldersgruppe og på tværs af grupperne. Klubbens B&Uudvalg kommer her til at spille en væsentlig rolle.
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år arbejdet og udviklingen af to ovenstående
områder er grundfæstet, vil vi rette øget fokus
på den fremtidige rekruttering af nye medlemmer. Vi vil gerne at nye medlemmer, ikke blot forbliver
nye medlemmer, men hurtigt bliver en integreret del af
klubben. Derfor skal træningen og miljøet (produktet)
være i orden. Hvidovre har et fint opland hvad angår
skoler og fritidshjem, som alle kommer til at spille en
central rolle i den fremtidige rekruttering. Endeligt
kommer vi til at have gode enkeltstående arrangementer
i nærmiljøet, som synliggør klubben og danner et rekrutteringsgrundlag.
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or at opfylde denne målsætning, og få en god og
stor ungdomsafdeling op at stå, kræver det i ny
og næ et ekstra sæt hænder. Det er vores tanke at
forældrene til de aktive, skal lidt mere i spil i fremtiden.
Det er ikke nødvendigvis de store opgaver. Det at bage
en kage, starte en grill op, køre til et stævne, holde et
målebånd, stå i en bod til et stævne etc. kan betyde meget når tandhjulene skal holdes i gang og køre rundt. Vi
vil løbende definere forældreopgaver i takt med udviklingen, og håber forældrene vil være med til at give et
nap med i større eller mindre omfang.
Alt i alt tegner fremtiden rigtig spændende for medlemmerne af klubbens yngste grupper, set i et udviklingsperspektiv af både idrætslig, social og menneskelig
karakter.

Statistik 2011 - Hvidovre Atletik & Motion

Side 17

