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Kære klubformand
Så er tiden inde til få indsendt ansøgning til ungdomsinstruktør-ordningen. Brug ansøgningsskemaet!
Ansøgningsfristen er d. 22. jan. 2009. Ansøgningerne sendes til undertegnede og vil blive
behandlet på det kommende bestyrelsesmøde i slutningen af jan.. Hvis man får godkendt
sin ansøgning, har man selvfølgelig ret til at påføre timer fra starten af jan. 2009.
Det er klubben, der søger gennem sin formand.
I forhold til sidste år bliver der indført nye regler. Det skal for god ordens skyld nævnes, at
disse ikke endnu er endeligt vedtaget. Her afventer vi næste hovedbestyrelsesmøde. Men
i grove træk ønsker DSU at få mere igen for sit tilskud. Fremover skal de tilmeldte på holdet være medlem af DSU. Der skal være mindst 5 deltagere på et hold. Det kan endvidere
komme på tale, at vi lokalt i hovedkredsen indfører begrænsninger på hvor mange hold
hver enkelt klub kan oprette.
Vær også opmærksom på, at instruktøren skal have en pletfri børneattest*
Hvordan en sådan indhentes kan man også orientere sig om på vores hjemmeside.
Godt nytår!
Niels Steen Larsen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Alle, der beskæftiger sig med børn og unge i unionens regi, skal have en pletfri ”børneattest”.
Det omfatter selvfølgelig også de mennesker, der beskæftiger sig med børn og unge under
juniorinstruktørordningen. I 2009 er det således en forudsætning for at få sin ansøgning
godkendt, at klubben har indhentet en sådan attest. Derfor er der en særlig rubrik i
ansøgningsskemaet, hvor formanden skal attestere, at klubben har
indhentet attesten, og at den er ”pletfri”. For yderligere oplysninger vedr. børneattesten:
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D45547E8-5DF6-4B39B33F-7DE6BEDF84E8/0/P274_0905.pdf eller søg blanket under www.politi.dk
For mange klubber er dette givetvis nyt, for andre er det muligvis allerede en indarbejdet
rutine. Uanset, hvordan man forholder sig til det, er det vigtigt, at vi lever op til de samme
krav, som gælder andre steder i den sportsverden, som vi gerne vil være en del af.
Skulle du have nogen spørgsmål til ordningen generelt eller omkring ansøgning eller
udbetaling af tilskud, er du velkommen til at kontakte Niels Steen Larsen.

