Klubstøtte til skoleindsatsen
I dette dokument kan du læse om klubstøtten i forbindelse med skolepartnerskaber, skolestævner og
materiale til skolerne.

Skolesamarbejde i lokalområdet - Klubbens mulighed for nye spillere og nye medlemmer
Gennem klubstøtten afsat til skolepartnerskaber støtter forbundet klubbernes samarbejde med skoler
og SFO’er. Den nye skolereform åbner for nye muligheder for at komme ind på skolerne med softball,
og jeres klub har mulighed for at få støtte fra forbundet, når I vælger at gennemføre instruktioner på
skoler/SFO’er i jeres nærområde. Hvis I havde kontakt til nogle skoler sidste år, kan det være en god
idé at komme på de skoler igen for at fastholde softball som aktivitet blandt lærerne. Vi tror på
gentagelser, derfor er der i år mulighed for at besøge den samme skole flere gange, hvis man laver
forløb i forskellige klasser.

Støtte til Amerikansk Rundbold målgruppen
Der er lagt en strategi at Amerikansk Rundbold målgruppen er den centrale gruppe vi - som forbund og
klubber - skal fokusere på at rekruttere til vores sport and få børnene til at starte til softball i en tidligere
alder. Det vigtigste formål med skolepartnerskaberne er, at vi får flere børn til at starte i klubberne ved
de prøver Amerikansk Rundbold i skolen i 1.- 5.klasse.

Klubben aftaler direkte med skolen, hvornår de kommer på besøg og underviser. For at få udbetalt
klubkompensationen skal klubben sørge for at alle oplysninger i skemaet er udfyldt. Ansøgning bygger
på tillid til klubberne, dog det er obligatorisk at oplyse kontaktoplysninger på den involverede lærer ift.
evt. stikprøver ved udbetaling.

Skolepartnerskaber
Klubstøttebeløb for partnerskaber for Amerikansk Rundbold målgruppen. 1.-5. klasse.
a. Klubben modtager 1000 kr. pr. partnerskab for forløb, der varer over 3 gange.
b. Klubben modtager 2000 kr. pr. partnerskab for forløb, der varer over 5 gange.
c. Klubben modtager 2000 kr. pr. frikvartersforløb på min. 5 gange.

Disse penge udbetales til klubben, når skemaet for klubkompensation er sendt til DSoF med alle
oplysninger om lektionsgangene.
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Koordinering af partnerskaberne
a. Klubben står selv for at koordinere med skolerne hvornår de får besøg. For at et
skolepartnerskab kan blive godkende skal skolen have besøg min. 3 gange. Det kan
være en god ide at sætte en begrænsning på antallet af elever pr. gang.
b. I kan lave partnerskaber med flere klasser fx. 2.A og 3B og begge tæller, men de skal
dokumenteres særskilt, og hver især opfylde kravet om tre/fem besøg. Ét forløb i denne
aldersgruppe kan også kombineres med ét (1) besøg i 6. klasse og over på samme
skole.
c. Klubben forvalter selv beløbet de modtager (evt. løn til instruktører)
d. Har klubben brug for hjælp ift. kontakten til skolen, så kan forbundet hjælpe med
koordineringen. Klubben skal i den forbindelse skrive til forbundet, hvilken skole, de
ønsker at besøge og tidspunkter, det er muligt for dem at besøge.

2. Partnerskaber uden for Amerikansk Rundbold målgruppen. 6. klasse og over.
Der gives ikke klubstøtte fra forbundet til skolepartnerskabe for denne målgruppe, men vælger klubben
at besøge disse klasser er det oplagt at koordinere et forløb med AR-målgruppen i samme omgang.

Amerikansk Rundbold skolestævner
Ved et skolestævner spiller de tilmeldte skoler 3 kampe mod hinanden, og der kåres afslutningsvist en
vinder. (f.eks. også ”bedste 3. klasse” og ”bedste 4. klasse”, hvis der er flere klassetrin).
Klubben modtager 2000 kr., hvis klubben stiller med nok personer til at afholde et skolestævne.
Planlægning består af at lave kampprogram, afvikle dagen, finde instruktører mm. Forbundet kan også
koordinere stævnet gennem Dansk Skoleidræt, og supplere med stort set det hele udstyr til stævnet.
Selvom I ikke har nok hjælpere til at starte, så kan forbundet også hjælpe at skaffe instruktører til
stævnet. Kontakt vores udviklingskonsulent, hvis I ønsker at afvikle et AR-skolestævne hos jer.
I forbindelse med skolestævnerne forsøger vi, at alle klasser har fået besøg min. én gang før
skolestævnet, og forbundet betaler instruktøren løn for disse besøg inden stævnet.

Materiale til skolerne
Følgende materiale vil blive udleveret til jer, som I kan bruge, når I afholder skolebesøg/skolestævner:
•

Hæfte med lektionsplaner (til klubben AR-instruktører og lærerne)

•

AR-diplom, hvor klubinformation kan tilføjes

I medbringer selv jeres klubflyer med træningstider og kontaktpersoner, og deler den ud til eleverne.
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Husk at formilde til jeres instruktører i, at det drejer sig som om at skabe kontakt og få spillere
til klubben: Dvs. de aktivt skal opfordre de specielt aktive og interesserede elever i at komme
forbi klubben på en træningsdag eller kampdag. Det er vigtigt direkte at fortælle dem, f.eks. en
afsluttende fælles besked, hvor og hvornår de kan prøve Amerikansk Rundbold eller Softball i
jeres klub. Det kan være en god idé at fortælle, at det er gratis at prøve nogle træninger eller
hvilken periode I beslutter det skal være gratis i.
Spørgsmål vedrørende skoleindsatsen i Amerikansk Rundbold projektet eller generelt til klubstøtten
kan rettes til udviklingskonsulent Tina Jensen, tije@softball.dk, mobil 21 67 61 35.

Rigtig god fornøjelse ude på skolerne!
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