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Vi glæder os til at se dig

Kære alle medlemmer, foreningsledere og trænere.

Velkommen til en ny sæson!
I DCuF er vi klar med en række spændende kurser. I dette katalog har
vi samlet de nuværende kurser, men der kan sagtens komme flere til.
Husk derfor at holde dig opdateret på www.curling.dk eller på vores
Facebook side: Dansk Curling Forbund - For medlemmer af en dansk
curling klub.
Hvis du har spørgsmål til et af kurserne, er du velkommen til at skrive
til udviklingskonsulent Mia Barrett eller kontaktpersonen, der
modtager tilmeldingen til kurset.
Kontaktoplysninger:

Mia Barrett
Udviklingskonsulent
mail: mia@curling.dk
tlf: 28346188

Vi glæder os til at byde dig velkommen på DCuFs kurser!
Med venlig hilsen Dansk Curling Forbund

1-2 træner
1-2-Træner kurset gør det nemt og hurtigt at komme i gang med
trænergerningen – hvad enten du er 12, 34 eller 54 år!
Kurset er for alle, der har lyst til at træne andre, hjælpe til ved f.eks.
curlingens dag, begynder forløbet curling kick-off eller andre arrangementer
der bliver lavet i klubben.
1-2-Træner er bygget op om to moduler á hver 4 timers varighed- en praktisk del og
en teoretisk del. Modul 1 gør dig i stand til at reflektere over din egen rolle som
træner. Derudover får du redskaberne til at udforme en sjov og udfordrende
træning. Modul 2 fokuserer på curlingsporten. Her får du inspiration til konkrete
øvelser og forslag til, hvordan du kan sammensætte træningen.
På kurset får du:
Redskaberne til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere en træning.
Evnen til at reflektere over egen undervisning og justere undervisningen
undervejs.
Grundig instruktion af teknikøvelser herunder curlingslide og fejning.
Evnen til at korrigere typiske fejl i curling.
Redskaberne til at lave progression i øvelserne og tilpasse øvelserne til
træningssituationen.
Information om den gode modtagelse i klubben samt Curling Kick-Off.
Øvelseshæfter med de vigtigste pointer fra både den teoretiske og den praktiske
del.

WCF Ice tech level 1
Bliv bedre til at lave is i din klub!

Kurset består af to dele en teoretisk del og en praktisk del:
Den teoretiske del foregår på computer, og indebærer alt det basale du skal vide, for
at du kan lave god is (teori om vand, temperaturer, luft, udstyr, klargøring, mm)
Den teoretiske del skal bestås, før du kan deltage på den praktiske del af kurset.
Den praktiske del foregår i en curlinghal og forløber over to dage. På de to dage
klargøre du isen sammen med en underviser fra WCF. Her vil alt det teoretiske blive
omsat til praksis. Du skal være indstillet på, at denne del af kurset vil foregå som
internatkursus.
Når kurset er afsluttet og bestået, giver det dig muligheden for at kunne deltage på
level 2 kurset.
Kurset vil foregå på engelsk, så engelsk læsning og tale skal være på plads. Du skal
ligeledes have adgang til en computer med internetadgang. Det er to lange dage i
curlinghallen, hvor der vil være en del fysisk arbejde.

*Du er først garanteret en plads på kurset, når du modtager en bekræftelse. Årsagen til dette er, at holdet bliver
sammensat således, at klubber fra hele landet bliver blandet mest muligt. Dette giver de bedste forudsætninger for
sparring på holdet.

Idrættens Eventmanagement
Uddannelse
Kan du se dig selv som omdrejningspunkt, næste gang der skal
arrangeres en større international curling-event i Danmark? Så har du
chancen, når Dansk Curling Forbund tilbyder 1-2 pladser på Idrættens
Eventmanagement Uddannelse.

Det er niende gang, at Sport Event Danmark og Danmarks Idrætsforbund udbyder
denne uddannelse, og formålet er at ruste deltagerne til at løse de opgaver og
problemstillinger, der følger med internationale idrætsarrangementer. Desuden vil
uddannelsen give inspiration og sparring og masser af muligheder for at skabe
netværk i idrættens verden. Uddannelsesforløbet er bygget op over tre moduler og
består af et mix mellem faglige oplæg, workshops og diskussioner, som giver
inspiration til og skærper dine evner som eventmanager. Læs mere på
www.curling.dk

*Dansk Curling Forbund har ambitioner om at tiltrække internationale events til landet, og derfor tilbyder forbundet
fuld betaling af kurset, og som deltager skal du derfor kun betale transporten. Til gengæld forpligter du dig til at
være tovholder på at arrangere og gennemføre afholdelsen af et større internationalt event som eksempelvis EM,
VM eller en World Curling Tour-afdeling.

WCF Game umpire
Er du dommer, og drømmer om at dømme WCF events og mesterskaber?
Så er dette kursus noget for dig!
Kurset består at 3 dele, 2 teoretiske dele og 1 praktisk del.
Den teoretiske del foregår på computer, og indeholder alt teori om regler, hvordan
forskellige situationer skal dømmes, samt de opgaver der er i rollen som dommer.
Du vil i løbet af de teoretiske dele blive evalueret, for at se om du har forstået kursets
indhold. De teoretiske dele skal bestås, før du kan deltage på den praktiske del af
kurset.
Den praktiske del vil være i en curlinghal, og tager én dag. På dagen vil der være en
underviser fra WCF.
Her vil alt det teoretiske blive understøttet og omsat i praksis. I løbet af dagen vil du
blive evalueret, ud fra det der er undervist i.
Kurset vil foregå på engelsk, så engelsk læsning og tale skal være på plads. Du skal
ligeledes have adgang til en computer med internetadgang.

*Du er først garanteret en plads på kurset, når du modtager en bekræftelse. Årsagen til dette er, at holdet bliver
sammensat således, at klubber fra hele landet bliver blandet mest muligt. Dette giver de bedste forudsætninger for
sparring på holdet.

Læs mere på www.curling.dk

