Klubbutvikling

Klubbutviklingsplan
Delmål
1.Kompetanse i klubb – etablere para og
ungdomskontakter
2.Min. 1 kvalifisert islegger pr. hall
3.Min. 2 para-utøvere pr. hall/klubb
4.De 10 største klubbene skal ha sportslig
leder og alle skal ha kvalifiserte trenere
og coach.

Delmål 1: Kompetanse i klubb – alle
aktuelle* klubber skal etablere para- og
ungdomskontakt.

NCF skal

Klubbene skal

•

•

•

•

•

Tilrettelegge for, og aktivt bistå
med deling og kommunikasjon
mellom ressurspersoner i
klubbene. Trener-/lederforum.
Utvikle og videreformidle
retningslinjer og veiledninger for
ungdoms og parakontakter.
Tilby kurs og kompetansetiltak for
klubbledere enten gjennom NCF
eller NIF.
Sørge for gode rammevilkår
gjennom mulighet for å søke
aktivitetsmidler.

•
•

Etablere para- og ungdomskontakter.
Og legge til rette for deres
virksomhet.
Delta aktivt i felles nettverk for
klubbkontakter.
Sørge for gode lavterskel
aktivitetstilbud for begge målgrupper.

*aktuelle klubber er de med uttalt fokus på paraidrett og ungdomsidrett.
Kreves for å kunne motta aktivitetsmidler og støtte .

Status delmål 1:

Åtte klubber har
rapporterte ungdomskontakter, seks
klubber har parakontakter.

Hva gjøres i dag?

NCF

Klubbene

•

•

•

•

•

Deling og kommunikasjon:
Aktivt forum for KIDS/yngre junior.
Aktivt forum for sportslige ledere.
Retningslinjer og veiledninger: under
utarbeidelse og baseres på
idrettsforbundets materiell:
ungdomsløftet og paraidrett.no
Kurs for klubbledelsen:
E-kurs tilgjengelig via ekurs.nif.no:
innføring i styrearbeid i idretten.
Idrettskretsene har i tillegg egne kurs
med oppfølging.
Endrer etablert søknadsordning:
aktivitetsstøtte  øke økonomisk
insentiv gjennom rapportering på
arbeid og resultat utifra klubbens
potensial.

Åtte klubber med ungdomskontakter
(juniorkontakt):
–

•

Seks klubber med parakontakt:
–

•

•

Hedmarken, Jar, Stabekk, Lillehammer,
Oppdal, Haugesund, Trondheim, Halden,
Trondheim, Hedmarken, Oppdal,
Lillehammer, Halden, Jar (ikke oppgitt på
nettside)

Egen facebookgruppe for trener/ledere i
KIDS og yngre junior i norsk curling. Ni
klubber er representert.
Syv klubber deltok på årlig møte under
Yngre junior NM 2019.

*aktuelle klubber er de med uttalt fokus på paraidrett og ungdomsidrett.
Kreves for å kunne motta aktivitetsmidler

Delmål 2: Min. 1 kvalifisert islegger pr.
hall.

NCF skal

Klubbene skal

•

•

•

•

•

Arrangere ismakerkurs med
innhold som er relevant og
oppdatert.
Være tilgjengelig for oppfølging i
klubb gjennom klubbesøk og i
forbindelse med arrangementer.
Arrangere ismakerforum minst en
gang i året, for å dele tips og triks
på tvers av klubb.
Videreutvikle gode standarder for
preparering av is og ønsket
standard i NCF turneringer.

•

•
•

Sørge for å ha dyktige engasjerte
ismakere i klubb, og legge til rette
for at de for relevant kurs og
opplæring.
Legge til rette for best mulig
isforhold for klubbens utøvere og
trenere, innenfor de rammene som
finnes.
Spre kompetanse på ismaking i egen
klubb.
Nationale mesterskap skal
gjennomføres med sertifiserte
isleggerere.

Status delmål 2:

Hva gjøres i dag?

Ti klubber har
kvalifiserte ismakere. 25+ ismakere har
gjennomgått ismakerkurs i regi av NCF
eller WCF sist periode.

NCF

Klubbene

•

•

•

•

•

Arrangert kurs med Mark Callan, og
planlegger og gjenta dette.
WCF har utarbeidet istekniker e-kurs
tilgjengelig på worldcurlingacademy.org.
Mulighet for å WCF-sertifisere norske
ismakere gjennom fysisk vurdering med
kursleder.
Egen mal for ønsket iskvalitet for NCF
turneringer. NCF bistår også med kvalifiserte
ismakere der det er behov.
Innført krav om kvalifisert ismaker i klubb for
å arrangere NCF turneringer: Norgescup eller
NM

Det gjøres godt arbeid i flere klubber
med å spre kompetanse om is
gjennom intern kursing og
ansvarsfordeling.

Delmål 3: Min. 2 para-utøvere pr.
hall/klubb.

NCF skal

Klubbene

•

•

•

•

•

•
•

Bidra med kompetanse til klubbene
gjennom kurskvelder målrettet mot
paracurling.
Gjennomføre og invitere til åpne
samlinger og turneringer for
parautøvere.
Fortsette å tilrettelegge for
parautøveres deltakelse i alle NCF
arrangementer.
Tilrettelegge for at utøvere fra
forskjellige klubber kan danne lag.
Skape synlighet for klubbenes tilbud
gjennom NCFs kanaler.
Opprette og ivareta nationalt
nettverk for trenere og ledere med
fokus på paracurling.

•

•

•

Sørge for å tilrettelegge tilegnelse
og deling av kompetanse internt i
klubben, tilført gjennom NCF og
NIF kurs.
Tilrettelegge for, og senke
terskelen for deltakelse på trening
og konkurranser, gjennom
målrettede rekrutteringstiltak.
Sørge for gode rutiner for
mottakelse og inkludering av
personer med nedsatt
funksjonsevne.  Parakontakter.
Etablere kontakt og samarbeid med
lokale paraidrettskontakter i
idrettskrets og evt. kommune.

Status delmål 3:

Åtte klubber har
registrerte parautøvere, hvorav seks
har mer enn et medlem.

Hva gjøres i dag?

NCF

Klubbene

•

•

•

•

•

Landslagstrener i para har
utarbeidet og gjennomfører
kurskvelder for paraidrett i klubb.
Det gjennomføres årlige åpne
samlinger for parautøvere i regi av
NCF og landslagstrener.
Egen side for paraidrett på
curling.no. Lenkes og refereres til
paralandslagets facebook.
Landslagstrener opprettholder
kontaktnettverk mellom klubbene.

•

•

•

Registrerte parautøvere i 8 kubber
hvorav 6 klubber har to eller fler
utøvere.
Klubbenes seriespill er åpent for
både funksjonsfriske og
funksjonshemmede.
6 klubber oppgitt parakontakt til
forbundet. Ingen klubber har
oppgitt kontaktinfo direkte til
parakontakt på nettside.
Etablere kontakt og samarbeid med
lokale paraidrettskontakter i
idrettskrets og evt. kommune.

Delmål 4:

De 10 største klubbene skal ha sportslig leder og alle
skal ha kvalifiserte trenere, coacher.

NCF skal

Klubbene skal

•

•

•

•

•

•

Utarbeide og videreformidle forslag
til rollebeskrivelse for sportslig leder
i klubb.
Opprettholde og videreutvikle
sportslig utvalg, både møteplasser
og innflytelse.
Sørge for å holde relevante og
oppdaterte trenerkurs. Lokalt,
regionalt og nasjonalt.
Styrke faglig kompetanse for
trenere og ledere gjennom
etterutdanningstiltak. (EtU)
Utarbeide rollebeskrivelser for
trenere og coacher.

•
•

•

Etablere og besette rollen som
sportslig leder.
Legge til rette for aktiv deltakelse i
sportslig utvalg.
Motivere egne medlemmer til
deltakelse på kurs og samlinger,
og melde behov og interesse for
trenerkurs.
Legge til rette for gode
aktivitetstilbud for både utøvere og
trenere.

Status delmål 4:

Seks av de ti
største klubbene har etablerte
kvalifiserte trenere og sportslige ledere.

Hva gjøres i dag?

NCF

Klubbene

•

•

•

•

•

Rollebeskrivelse for sportslig leder under
utarbeidelse.
To fysiske møter i sportslig utvalg er
gjennomført. Viderføres fysisk, men med
muligheter for digitale møter.
Ferdig utarbeidet trenerkurs.
Gjennomføring av kurs endres:
aktivitetslederkurs lokalt og regionalt,
trener 1 nasjonalt. Trener 2 planlagt vår
2021.
Samarbeider om etterutdanningstiltak
med andre presisjonsidretter, og med
nordiske curlingforbund.

•

Fem klubber deltok på møte for
sportslig ledere under NC finale
2019.
Legge til rette for gode
aktivitetstilbud for både utøvere og
trenere.

