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SPILLERUDVIKLINGSKONFERENCE 2020

LØRDAG D. 25. JANUAR 2020

9.00: Ankomst, registrering og morgenmad

10.00: VELKOMMEN 

Åbning og Velkomst 
v/Konferencier Martin Borre og 
Jesper Møller, formand for DBU 

Fælles forståelse 
Børnefodbold er ikke elite eller bredde, 
det er fodbold for børn 
v/Jesper Møller, formand for DBU 

Om Strategiarbejdet & Ny Dansk 
model for børnefodbold 
DBU, DBU Bredde og Divisionsforenin-
gerne har igangsat et strategiarbejde 
for børnefodbold. v/Strategigruppen.

10.30: VÆRDIER I BØRNEFODBOLD 

DBU’s nye Børnesyn 
Værdigrundlag i fremtiden, inspireret 
af The Pledge & FN’s Børnekonvention 
v/Strategigruppen

11.00: DEN HVERDAG MAN MØDER 

Klubpræsentationer 
4 klubber præsenterer deres “Hvorfor 
de gør det” i deres eksisterende tilbud. 
Vi får indsigter i klubbernes børnesyn, 
deres syn på forældre og trænere samt 
deres forhold omkring ressourcer.

11.55: Pause

12.10: Klubpræsentationer fortsat...

13.15: Frokost

14.15: WORKSHOPS 

Arbejde med børnesynet 
Casebaserede workshops med virkelig-
hedsnære temaer fra ”det man møder i 
hverdagen”.

16.30: Pause

16.45: KLUBBERNES FREMTIDIGE ROLLE 
I DANSK BØRNEFODBOLD 
Hvilke krav stilles klubberne overfor i 
fremtiden? Hvordan bliver klubberne 
et attraktivt værested for ”spilleren”? 
v/Claus Frank-Nielsen

17.25: PANELDEBAT 
Et panel af videnspersoner debatterer 
relevante emner og indsigter der er 
samlet op fra dagen. 
v/Konferencier Martin Borre

18.15: OPSAMLING OG 
AFRUNDING PÅ DAGEN 
Vi binder enden mod strategien og 
runder dagen af med lidt refleksion.

18.30: AFSLUTNING 
Der serveres sandwich-to-go.

For at opnå mest mulig effekt af selve konferen-
cedagen, har vi valgt at udarbejde en Forbere-
delse til dig som deltager.

Forberedelsen samler relevant viden på udvalgte 
områder der skal bruges på konferencedagen.

Forberedelsen er et fælles vidensrum alle kan til-
gå før, under og efter konferencedagen. Præcis 
når det passer den enkelte i den travle hverdag.

Forberedelsen åbnes senest fredag 
d. 10. januar 2020. Allerede nu kan du klikke på 
linket og læse om konferencens præmisser.

God fornøjelse, vi glæder os til at se dig.
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