Udviklingsstrategi 2015-2018:

Det skal være lettere og sjovere
at dyrke hockey i Danmark
INTRODUKTION:
Dansk Hockey Unions (DHU’s) politiske fokusområde ”Det skal være lettere og sjovere at dyrke hockey i Danmark” er
en udviklingsstrategi, der har som overordet formål at skabe retning for udviklingsarbejdet frem mod 2018.
Fokusområdet udfoldes i en række delprojekter, der primært er rettet mod DHU’s kerneopgaver. Delprojekterne skal
således sætte fokus på DHU’s serviceydelser og DHU som en idrætspolitisk organisation.

TEMA:
Klubudviklingsservice

Organisering

AMBITION:
Vi vil skabe nye og bedre rammer for
klubudvikling ved at øge relevansen,
tilgængelighed og kvaliteten af
serviceydelser for klubudvikling.

Vi vil lave et servicetjek af DHU som
idrætspolitisk organisation med særlig fokus
på større grad af professionalisering af de
politiske og administrative
arbejdsprocesser, med henblik på en bedre
organisering af hockey i Danmark.

INDSATSER
1. Klubudviklingsservice
2. Kursusudviklingsprojekter
3. Flere hockeyafdelinger

4. Kommunikationsprofil
5. Kvalitetssikring af DHU som organisation
6. Udvikling af kerneopgaver

NØGLEMÅL
 10 klubudviklingsserviceindsatser fra
”Klubudviklingsservice”
 3 nye kursusprogrammer
 nye hockeyafdelinger
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Indsats 1: Klubudviklingsservice
Intention:
Udvikle incitamenter for brug af DHU’s klubudviklingstilbud
Tilbyde relevante og attraktive serviceydelser for klubudvikling

Indsats 2: Kursusudviklingsprojekter
Intention:
Etablere og gennemføre kurser og uddannelser i samarbejde med DIF
Tilbyde relevant og attraktive kurser og uddannelser

Indsat 3: Hockeyafdelinger i idrætsforeninger
Intention:
Udvikle incitamenter for oprettelse af nye klubber herunder i eksisterende idrætsforeninger
Bidrage til at fremskaffe af udstyr, sparringspartner og foreningsrådgivning

Nøglemål:
-

-

10 klubudviklingsserviceindsatser fra ”Klubudviklingsservice” i perioden 2015 til 2018, og til dette nøglemål
er tilknyttet følgende:
o Udvikling og implementering af ”Klubudviklingsservice” [Link til Projektskitse - klubudviklingsservice]
3 nye kursusprogrammer - et for dommere, et for ungdomstrænere og et for ungdomsledere [Link til
projektskitser for træner-, dommer- og ungdomslederuddannelse]
nye hockeyafdelinger, evt. i samarbejde med etablerede idrætsforeninger [Projektskitse for pilotprojekt
under udarbejdelse]

Side 2 af 4

9. marts 2015

Indsat 4: Kommunikationsprofil
Intention:
Udvikle en mere tydelig kommunikationsprofil og en strategisk kommunikationsindsats
Tilbyde relevante, attraktive og dialogskabende nyheder
Øget synliggørelse og kommunikation af projekter og andre initiativer

Indsat 5: Kvalitetssikring af DHU som organisation
Intention:
Udvikle målrettet, kontinuerligt og systematisk strategiarbejde
Udvikle helheds- og samarbejdsorienteret bestyrelses-, udvalgs- og projektarbejde
Udvikle procedurer, der sikrer sammenhæng i unionsarbejdet
Øge samarbejdet med DIF
Øge kommercialisering af hockeysporten

Indsat 6: Udvikling af kerneopgaver
Intention:
Videreudvikle og kvalitetssikre DHU-administrerede træf, stævner og turneringer
Udvikling og etablering af talentudviklingsprogrammer

Nøglemål:
-

Implementeret kommunikationsstrategi [Projektkommissorium under udarbejdelse]
Politisk vedtaget vision, mission og værdier [Udarbejdelse af politik for organisering af dansk hockey og
projektkommissorium for vision, mission og værdi]
Optimering af turneringsform bl.a. med henblik på at mindske antallet af aflyste kampe
o Reference er antal aflyste kampe i inden-/udendørssæsonen 2014-2015.
Udvikle talentudviklingsprogrammer
o Oprettelse af et talentcenter [Link til: Kommissorium Talentcenter]
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Principperne for fokusområdets forskellige projekter og initiativer er knyttet til:







Medlemssamarbejde, medlemsinvolvering og medlemsindflydelse både på individ-, klub- og forbundsniveau,
og gennem netværk, udvalg, klubber og tillidsvalgte. Den korte og langsigtede effekt af DHU’s
udviklingsstrategi sikres kun gennem medlemmernes deltagelse.
Fokusområdets konkrete prioriteringer og timing skal afspejle de hockeydyrkende og andre interessenters
perspektiv og dermed kunne tilpasse sig nye krav og behov.
Fokusområdets brede sigte og konkrete initiativer skal løbende vurderes for målrettethed, relevans,
nytteværdi og økonomisk ressourceforbrug.
Udviklingsprojekter og -initiativer skal synliggøres og kommunikeres for udøvere og andre interessenter.
Omfanget og beskaffenheden af projekter og initiativer er dynamisk og tilpasses løbende i forhold til ønsker
og behov.
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