Jels IF Volleyball
Målsætning:
Pt. har kidsvolleyball 1. prioritet i afdelingen.
Der spilles dog senior volleyball på motionsplan.
Målsætningen for kidsvolleyball:
Børnepolitik!

Det er vores mål at give børn gode oplevelser og udvikle dem motorisk
gennem Kidsvolley.
I Jels IF Volleyball lægger vi vægt på flg. fokuspunkter:
Bredde:

Der skal være plads til alle. Dvs. der skal tilbydes Kidsvolley på
flere niveauer.
Alle skal have det sjovt og få succesoplevelser, de vil huske livet
igennem.

Socialt samvær:

Der lægges stor vægt på et sjovt og positivt socialt samvær som
styrkes igennem den daglige træning, og ikke mindst igennem
dag og weekend stævner.

Motorisk udvikling:

Der lægges vægt på at styrke børnenes motoriske udvikling i
træningen. Kidsvolley skal læres gennem leg og motoriske
øvelser.

Konkurrence:

Kidsvolley og volleyball er en konkurrencesport, så børnene skal
lære, hvordan man forholder sig til at tabe og at vinde. Lære at
acceptere sin modstander som en sportslig udfordring og ikke
som ”en fjende”.

Holdsport:

At børnene får en forståelse af, hvad holdsport er. At holdsport
handler om samarbejde, accept og kammeratskab.

Forældresamarbejde!

Der skal sikres et højt informationsniveau, så forældre og andre ved, hvad der
rører sig i Jels IF Volleyball. Dette sker ved brug af klubbens hjemmeside på
jels-if.dk, samt aktiv kommunikation til medlemmer via mail, SMS og Facebook
side.

Klubben arbejder for en høj forældre involvering ved arrangementer der kan
støtte klubben økonomisk. Eksempler herpå kan være årlig juletræs
indsamling eller hjælpere til triatlon stævne.
Derudover involveres forældrene i kørsel, praktisk hjælp hjælp i forbindelse
med stævner og arrangementer.
Vi ønsker samtidig, at forældrene respekterer, at det er trænerne, der står for
det fulde sportslige ansvar så som træning, holdsammensætning og coaching
og forældrenes rolle her begrænser sig til ros af spillere og trænere.
Den gode voksne!

Vi lægger vægt på, at alle som har tilknytning til børnene i Jels IF Kidsvolley er
klar over, at de er rollemodeller for børnene. Dvs. opføre sig på en faglig og
social kompetent måde i sin omgang med børnene men samtidig
kommunikere i ”børne højde”.
Alle trænere har en stor erfaring med volleyball.
Trænerne skal være klar over børnenes nuværende motoriske udviklingstrin.
Dette skal sikres igennem grundig uddannelse af trænere.
De ældste spillere skal fungere som hjælpetrænere på de lavere Levels
Forældre er klar over deres rolle som støtte til børnene. Det vil sige komme
med ros og aldrig ris over for børnenes sportslige præstationer.

Aktivitetsniveau!

Der skal i Jels IF Kidsvolley være et højt og professionelt aktivitetsniveau.
Der skal som det mindste tilbydes træning en gang om ugen af 1 time og et
kvarters varighed.
Fra 4. klasse tilstræbes der at tilbyde træning 2 gange om ugen.
Trænere møder forberedte til træning. Træningsprogrammer indsamles af de
Kidsansvarlige for at have dokumentation af, hvad det enkelte hold har
gennemgået. Dette bruges til fælles idebank, og i tilfælde af et trænerskifte vil
det være muligt at gå ind og se, hvad det enkelte hold har arbejdet med indtil
dato.
Holdene skal have mulighed for at deltage i turneringer mod hold fra andre
klubber.
Der skal være mulighed for at deltage i mindst et stævne på udebane med
overnatning.
Der skal være mulighed for at deltage i mindst et årligt arrangement, der ikke
nødvendigvis har noget med Volleyball at gøre.

Kontaktperson:
Bestyrelse
Formand

Preben Hjuler
2834 1453
prebenhjuler@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kasserer

Joan Mark
2840 9379
mark.joan9@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Heidi Waltz
23680495
Heidiwaltz163@gmail.com

Hjemmeside:

www.jels-if.dk/volleyball

