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KBU INFORMERER
Bosna 92 Ekskluderes..
KBUs bestyrelse har besluttet at ekskludere
fodboldklubben Bosna 92 med øjeblikkelig virkning.
Bosna 92 har igennem en længere tid haft svært ved at
overholde de økonomiske forpligtigelser, der følger med når
man deltager i KBUs turneringer.
Bestyrelsen besluttede derfor på seneste møde, at klubben ikke
længere kan være medlem af Københavns Boldspil-Union.
Klubbens resultater fra efteråret 2009 annulleres, hvilket bevirker enkelte mindre forskydninger i
stilligen i Serie 3 Pulje 7. KBU Turnering vil snarest tage stilling til, hvilke konsekvenser eksklusionen får
for op- og nedrykninger.
Bosna 92 har siden 1996 deltaget i KBUs turneringer, og klubbens højeste placering har været i Serie 2
Pulje 4. Klubben hed tidligere DRK Tåsingegade.

INGEN FODBOLD OM FREDAGEN
”Parkbaner”
Københavns Kommune - Teknik & Miljø - og Københavns Boldspil-Union har indgået aftale
om, at friholde kommunens parkbaner for organiseret fodbold alle fredage. Kommunen
ønsker at banerne skal "hvile" således banernes kvalitet på sigt bliver forbedret.
Der skal desuden gøres plads til den uorganiserede fodbold/idræt, som ikke slider lige så voldsomt på
græsset.
Kommunen har til gengæld lovet Københavns Boldspil-Union…
Læs mere HER: http://www.kbu.dbu.dk/news/newsShow.aspx?id=253016

UDVISNINGER I 2010
Når forseelser, i forbindelse med udvisninger, er begået
mod dommer eller liniedommer, er reglerne og proceduren
blevet skærpet.
Fremover vil alle sager der involverer verbale eller fysiske forhold
overfor dommer og/eller liniedommer, blive straffet dobbelt op ift.
Lignende episoder med spillere involveret.
Eksempel: At benytte fornærmende eller upassende sprog overfor
en med- eller modspiller giver 2 dages karantæne.
Samme forhold overfor en dommer/liniedommer giver 4 dages karantæne.
Der henvises til ”handleplan for imødegåelse af vold mod fodbolddommeren”.
Læs retningslinierne vedrørende udvisninger HER: http://www.kbu.dbu.dk/page.aspx?id=2020

SIG VELKOMMEN
”Til den nye træner”
Det er til stor gavn for fodbolden, at engagerede frivillige som
dig støtter op om at give børn og unge de bedste oplevelser på
grønsværen.
Den nye børnetræner i en vilkårlig dansk klub er præcis lige så
vigtig en brik i hele fodboldfamilien som den professionelle
uddannede toptræner er.

Det kan ofte være svært at starte op som helt ny børnetræner i
en fodboldklub, og pludselig være ansvarlig for at sammensætte
et sjovt og spændende program for spillerne sæsonen igennem.
For at komme godt fra start med trænergerningen modtager du
derfor denne sportstaske med praktiske materialer og inspirerende træningsøvelser til timerne på banen.
Tasken består af følgende:
Et sæt øvelseskort med forslag til træningsøvelser
Inspirationskort til ”Den første træningstime”
Kampkort til kopiering (whiteboard-marker kompatibelt)
DBU kursusfolder - bl.a. med info om mulige trænerkurser
Adidas boldpumpe
Fløjte til træningen
Keyhanger
Blok og kuglepen
Læs mere om det gode tilbud HER: http://www.kbu.dbu.dk/news/newsShow.aspx?id=252986

Københavns
Boldspil-Union

fra leg til landshold

et mål foran…

DANMARKS TI BEDSTE UNGDOMSTRÆNERE SØGES!

MASTERCLASS

FOR UNGDOMSTRÆNERE

DANMARKS TI BEDSTE UNGDOMSTRÆNERE SØGES!
Vil I dele ud af jeres viden til andre trænere?
Det vrimler med dygtige ungdomstrænere i idrætsforeningerne. DIF leder efter 10 af de allerbedste til at skabe
opmærksomhed omkring det gode ungdomsarbejde, sætte fokus på ungdomstrænerens kompetencer og
hjælpe med at udvikle en ny uddannelse for ungdomstrænere.
Hvorfor Masterclass for ungdomstrænere?
Trænerens rolle har afgørende betydning for om unge fortsætter deres idrætsliv eller om de dropper idrætten,
når de bliver teenagere. Vi tror, at den moderne ungdomstræner er god til bl.a. coaching, teambuilding, mandskab behandling samt kommunikation og vi vil derfor sætte fokus på at udvikle disse kompetencer yderligere.
Derfor søger vi Danmarks ti bedste ungdomstrænere til at deltage i 2 masterclasstræf
den 11. - 12. juni 2010 og den 27. - 28. august 2010 i Idrættens Hus, Brøndby
Målet med Masterclassen er
1) at skabe opmærksomhed om ungdomstrænerens særlige kompetencer.
2) at få input til indhold i en uddannelse for ungdomstrænere, som udvikler trænerens evner til at motivere
unge til at holde fast i idrætten.
DELTAGERNE FÅR
- et stærkt netværk med ni andre supertrænere
- lækkert profiltøj ”masterclass ungdomstræner”
- videreudvikle egne kompetencer i forhold til trænerrollen
- en på opleveren og godt selskab på de to masterclasstræf
- dækket udgifter til transport, overnatning og forplejning

DELTAGERNE SKAL VÆRE VILLIGE TIL AT
- deltage i begge træf
- bidrage med egne erfaringer fra trænergerningen
- bidrage med indhold til DIFs ungdomstræneruddannelse
- være ambassadør for DIFs ungdomstræneruddannelse
- medvirke til at profilere den moderne trænertype

Hvem kan indstilles?
Alle som har noget at byde på og gerne vil dele deres viden om trænerrollen kan indstilles. Du skal dog opfylde profilen for masterclassdeltager:
• Er over 25 år og har været ungdomstræner i minimum fem år i en af DIFs medlemsforeninger
• Har en personlig ambition om at give unge gode idrætsoplevelser frem for resultatmæssige ambitioner
• Møder unge i øjenhøjde, lytter til dem og er god til at involvere unge
• Er god til at kommunikere, er parat til at tage nye udfordringer op og se muligheder
• Har en karismatisk, dynamisk og rummelig personlighed
Denne annonce er rettet mod ungdomstrænerne i foreningerne. Den er sendt til alle specialforbund under
DIF, samtlige udviklingskonsulenter i DIFs specialforbund og alle idrætsråd i Danmark. Endvidere er den
offentliggjort på www.dif.dk og www.UNGDIF.DK
Indstillingen skal indeholde
• Personoplysninger (navn, kontaktinformationer, alder, erhverv o.a.)
• Træner CV
• Begrundelse for hvorfor vi skal vælge kandidaten, gerne med et par ord om kandidatens indstilling
til trænerrollen.
Indstillingerne sendes til sekretær Merete Bernth, mdb@dif.dk
og skal være os i hænde senest den 1. maj 2010.
Yderligere oplysninger fås hos konsulent Helle Carlsen, hca@dif.dk, 43262051

