Udviklingsseminar 2018 – Udviklingsudvalget, Dansk Hockey Union
Formål: Afsæt for kommende års udviklingsarbejde i dansk hockey.
Fredag, den 21. og lørdag den 22. september 2018 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Program:
Fredag:
17.15 – Optakt v/formand for Udviklingsudvalget Tobias Kaarsbo og udviklingskonsulent Benny Berthelsen
17.30 – Den motiverende samtale (MI) v/Peter Brolund, MI Center:
Denne aften er for dig, der har interesse i mennesker og motivation, og som ønsker viden
om, hvordan du fremmer motivationen i mennesker, som måske virker umotiverede.
Peter Brolund er uddannet socialrådgiver, og han er indehaver af kursusvirksomheden
MIcenter.dk.
Denne aften giver han en præsentation af samtalemetoden MI, med inddragelse af flere
eksempler fra sin praksis. Deltagerne vil få mulighed for at afprøve MI i korte øvelser - og der
vil undervejs blive vist filmklip.
Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, og drøfte hvordan denne samtalemetode kan
supplere aftenens tema.
Denne aften vil der være fokus på følgende emner:
•
•
•
•

Motiverer du - eller er du i virkeligheden havnet i din "Ordnerefleks"?
"Ordnerefleksen og manglende forandring"
Hvordan samtaler du med et menneske som er usikker og i tvivl?
Hvordan fremmer du den indre motivation i et andet menneske?

19.15 – Middag
20.00 – Åben dialog om udviklingsmuligheder for dansk hockey
Aftenhygge
Lørdag:
07.30 – Morgenmad
08.30 – Vision, strategi og værdier v/Konsulent Henrik Baadsgaard, SportsInnovator
Formål: at inspirere omkring visions- og værdigrundlag for Dansk Hockey Union
•
•

Hvad er strategi?
o Tilgange, teori og faser til strategi
De tre vigtige spørgsmål:
o Hvor kommer vi fra?
o Hvor er vi nu?
o Hvor vil vi gerne hen?

•
•
•

Visionen som en del af den strategiske proces
Værdiprocessen som en del af den strategiske proces
o To gode bud på værdiprocesser for DHU (fordele/ulemper)
Hvad gør vi så herfra?
o På den korte bane
o På den lange bane

11.30 – Frokost
12.15 – Proces omkring, hvordan vi bringer inspirationen fra de 2 oplægsholdere ind i dansk hockey.
14.00 – Afrunding og slut på seminaret

Praktisk information for medlemmer af Udviklingsudvalget og øvrige deltagere
DHU refunderer transportomkostninger efter gældende retningslinjer og afholder udgifter til kost og logi i
Idrættens Hus.

