Netværksmøde for unge nøglepersoner
Dansk Hockey Union gennemfører den 11.-12. november 2022 et netværksmøde i Idrættens Hus
(Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby) for unge nøglepersoner i klubberne.
Netværksmødet er med overnatning og forplejning (dækkes af EU-projektet) + udgifter til
transport dækkes for deltagere mod kvittering.
Netværksmødet er en udløber af vores deltagelse i EU-projektet ”Aspiring and Inspiring Sport
Youth Leaders” (AIYL), hvor Alina Dreher fra Gentofte Hockey Klub deltager.
Tovholdere for netværksmødet er Alina og udviklingskonsulent Benny.

FORMÅL OG RAMMER
Formålet med netværksmødet er, at:
•
•
•

Dele erfaringer fra EU-projektet
Styrke netværk af unge nøglepersoner på tværs af klubber
Inspirere unge nøglepersoner yderligere til at tage del i deres klubbers udvikling

Der er ingen forudsætninger for deltagelse og ingen efterfølgende krav til deltagerne.

MÅLGRUPPE
Den primære målgruppe er unge (eksisterende eller kommende) nøglepersoner fra klubberne i
alderen 18 til 25.
Minimum antal deltagere er 4 og maksimum antal deltagere er 15. Der kan deltage flere fra hver
klub, men deltagelse fra flest mulige klubber vil have højest prioritet.

PROGRAM (UDKAST)
Fredag, den 11. november:
•
•
•
•
•

18.30 – Ankomst, udlevering af værelser og samling
19.00 – Aftensmad
19.30 – Formål og dybere præsentation af deltagerne og deres klubber
20.00 – Ice breakers og ”hvad kan et netværk blandt unge give?”
21.00 – Socialt samvær
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Lørdag, den 12. november:
•
•
•
•
•
•

•
•

– Morgenmad og tømning af værelser
09.00 – Optakt til dagen og redskaber fra AIYL-projektet v/Alina
10.45 – Pause
11.00 – Gruppe-/plenumarbejde på baggrund af indlæg
12.00 – Let frokost (sandwich)
12.30 – Udviklingsarbejde i en klub – interessenter og berøringsflader v/Benny
o Struktur i klubben
o Struktur i Dansk Hockey Union
o Struktur i europæisk hockey – virtuel dialog med gæst
14.30 – Afrunding
15.00 – Tak for i dag

TILMELDING
Tilmelding sendes til udviklingskonsulent Benny på bbr@dk-hockey.dk senest mandag, den 29.
august.
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