Sæsonen 2020-21 har været en tid med mange forandringer såvel internt i udvalget som i
udbuddet af kurser og ikke mindst selve kursusformen.
Internt er Tue Fisker, efter mange års tro tjeneste og utrætteligt arbejde, stoppet som
formand for UU. Heldigvis fortsætter Tue i udvalget hvor vi kan drage nytte af den store
erfaring og ekspertise som han ligger inde med. Der skal lyde en kæmpestor tak for den
flotte indsats igennem alle årerne og endnu et tak for at du stadig er med i udvalget. Det
betyder samtidig at undertegnede er kommet til som konstitueret formand for UU.
Forskellige årsager har gjort at vi ikke har haft mulighed for at mødes i udvalget, men her
har det heldigvis været muligt at trække på vores dygtige udviklingskonsulent og hans
store erfaring så der i perioden fortsat har været uddannelsesaktiviteter i kreds 5. Det
betyder blandt andet at, der er i kreds 5, på traditionel vis og med succes er blevet afholdt
BTU kurser med fysisk fremmøde i første del af sæsonen. Der har desuden blevet
afprøvet et nyt spændende koncept kaldet “klubpakker” - også her med succes og tilfredse
foreninger.
Klubpakker er kurser afholdt internt i en forening hvor flere forskellige elementer kan indgå
i pakken f.eks. BTU kurser, TRU kurser, inspirationskurser og foreningsudvikling. Indholdet
i klubpakken sammensættes i samarbejde med konsulenten så det tilpasset den enkelte
forening. Der vil I helt sikkert komme til at høre mere til i den kommende sæson.
Sæsonen 2020-21 har også været en tid med alternative løsninger på
uddannelsesområdet. En stor del af kursus aktiviteten har været afviklet som virtuelle
kurser der for alvor er kommet på banen hen over vinteren og foråret., Online kurserne har
været udbudt i mange forskellige varianter, nogle med mere succes end andre. Vi har gjort
os mange nyttige erfaringer på det område. Online kurser er en nem måde at nå ud til
rigtig mange træner på og er noget vi også vil bruge i fremtiden, ikke som erstatning, men
som supplement til kurserne med fysisk fremmøde.
Der har været en del trænere fra kreds 5 der har deltaget som kursister på online kurserne
som alle er udbudt “nationalt” da lokationen som udgangspunkt er eget hjem foran en
computer. DHF har også afholdt Børnetræner Symposium online med stor succes.
Kreds 5 udbyder i maj og juni måned 2021 alle TRU moduler.
Fremadrettet er planen at vi skal ryste pose lidt, være mere målrettet i vores udbud af
kurser og i endnu tættere dialog med foreningerne og særligt trænerne. Det er samtidig
målet at øge udbuddet og variationen af kurser i kredsen i fremtiden.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til Susanne, Kasper og Lars for jeres store arbejde og
hjælpsomhed. Også mange tak til alle medlemmerne af kredsbestyrelsen, samt JHF UU
med Dennis Byskov i spidsen for at have taget godt imod mig i min nye rolle.
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