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Aftale mellem DBTU og bordtennisklub
Denne aftale (DBTU-klubaftale) henvender sig til bordtennisklubber, som er medlem af DBTU, og som er
interesseret i at facilitere Skole OL og afholde et eller flere kvalifikationsstævner. Aftalen indgås mellem
bordtennisklub (herefter klubben) og DBTU. Aftalen forløber i skoleåret og slutter ultimo juni.

For bordtennisklubben

For Dansk Bordtennisunion

CFR-nummer:______________________________________

Klubbens navn: ____________________________________
Kontaktperson: ____________________________________
Adresse: ___________________________________________
Postnr./By:_________________________________________
E-mail: _____________________________________________

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Projektleder:
Poul Danborg
pda@dbtu.dk
Fast: 43262118 eller Mobil: 24954010
www.dbtu.dk

Mobil: ______________________________________________

Skoleår _____________________________________________

- _______________________________________________

Klubben forpligter sig til at afholde et eller flere kvalifikationsstævner som et OL i børnehøjde. Klubben
skal kontakte omkringliggende skoler med henblik på at indgå en Skole-klubaftale og eller afvente
skolers tilmelding via www.skoleol.dk. Klubben skal forsøge at indgå aftale med skole om
aktivitetselementer: ½-dagsuddannelse og Aktivitetsbesøg.
Lykkedes det ikke for klubben at indgå aftaler med skoler, og eller, at ingen skoler har tilmeldt sig på
www.skoleol.dk, så bortfalder klubbens, DBTU’s og Skole OL’s forpligtelser.
Klubben skal have adgang til et lokale/hal, som kan rumme minimum 3 skoleklasser (ca. 75 børn).
Klubben skal kunne anskaffe eller have minimum 4 borde og 30 bander, samt remedier jf. konceptet.
Klubben skal indkøbe et skolesæt hos BTEX til en værdi af 750,- og overlade det til skoler, som deltager
med 3 eller flere klasser i Skole OL - bordtennis.

Et Skolesæt indkøbes ved BTEX til 750 kr., som består af:
24 stk. begynderbat Stiga Zett Lion.
10 stk. 44 mm logobolde + 100 stk. 40 mm Stiga-bolde
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1) Bordtennisklubben skal
Aftale fasen
a) Udbyde et eller flere kvalifikationsstævner og sende invitation med program til skolerne.
b) Klubben skal forsøge at indgå en Skole-klubaftale med omkringliggende skoler, herunder at få
skolen (lærerne) til at deltage i ½-dagsuddannelsen og eller besøgsaktiviteter.
Kompetencefasen
a) Indkøbe et skolesæt til hver skole med 3 eller flere klasser.
b) Såfremt en skole indgår en skole-klubaftale, hvor der vælges en ½-dagsuddannelse, skal klubben
være vært for denne, stille forplejning til rådighed og stille med en til to klubrepræsentanter.
c) Såfremt skole og klub ønsker en Besøgsaktivitet, skal skole og klub aftale et faglig indhold.
Konkurrencefasen
d) I samarbejde med skolen/er planlægge kvalifikationsstævnet ud fra konkurrencekonceptet.
e) Finde et stævneteam på ca. fire, afprøve, forberede og gennemføre stævnet i dagtimerne,
herunder bære Skole OL-poloshirt.
f)

Anskaffe konkurrencekonceptets angivet remedier

g) I forbindelse med stævnet afhente og klargøre en sponseret frugt- og grøntpakke.
h) Aflevere leverancerapporten til DBTU i maj måned. Se vedhæftet bilag.

2) DBTU leverer til klubben, når denne aftale indgås
a) Skolefoldere, konkurrencekoncept, PowerPoint, Skole-klubaftale med mere.
b) 200 stk. bolde og 10 stk. 44 mm logobolde, samt en Skole OL-poloshirts pr. klubhjælper.
c) Hvis ½-dagsuddannelse vælges, så giver DBTU fripladser til ½-dagsuddannelsen til dem, der skal
være stævnedommere/hjælpere, samt at DBTU leverer underviser til ½-dagsuddannelsen.

3) Skole OL leverer til klubben, når denne aftale indgås
a) Login til skoleol.dk, venuedressing og frugt- og grøntpakke fra Salling Group til stævnet.
b) Håndtering af portaltilmeldinger og offentliggørelse af resultater, samt kontakt til finaleklasser.
c) Et arrangørhonorar på 5.000 kr. for afholdelse af stævnet, uanset antal af stævnedage, samt 10 kr.
pr deltaget elev, dog max for 750 elever.
d) Et aktivitetshonorar på 5.000 kr. for at afholde et eller flere aktivitetselement: ½-dagsuddannelse
og eller besøgsaktivitet.
NB.:, DBTU leverer 4-6-ugersplan, lærevejledning, scorekort og undervisningsmateriale til skolen.

For bordtennisklubben

For Dansk Bordtennisunion

__________________ ____________________________________
dato
underskrift

__________________ _____________________________
dato
underskrift

Klub – Leverancerapport
Jævnfør DBTU-klubaftalen skal klubben afrapporterer de med skolen aftalte aktiviteter.
Leverancerapporten afleveres til DBTU inden 31. maj i aftaleperioden.
1.

Har klubben afholdt kvalifikationsstævne? Ja ________, antal stævnedage________ nej _______
Hvis nej, forklar? ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. Har klubben foretaget opsøgende arbejde hos de omkringliggende skoler?
På hvilken måde fik klubben kontakt til skolen? Hvad førte til, at skolen sagde ja til Skole OL?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Har klubrepræsentant været på ½-dagsuddannelse?
Hvis ja, blev der skabt kontakt mellem lærere og ledere?
Gav klubben sin kontaktoplysninger til lærerne?
Er klubben blevet kontaktet af skole/lærere i skoleåret?

Ja ______________
Ja ______________
Ja ______________
Ja ______________

4. Har klub og skole aftalt og gennemført Aktivitetsbesøg?
Hvis ja, til hvilke skoler og i hvilken fase:

Ja ______________ nej ___________

Skolens navn

nej ___________
nej ___________
nej ___________
nej ___________

Kompetencefasen Konkurrencefasen
⃝
⃝

5. Har klubben fået udgivet redaktionelt stof i lokalavisen?

⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝

Ja ______________ nej ___________

Hvis ja, hvornår og i hvilken avis udkom det i? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6. Har klubben søgt kommunen om støtte til Skole OL-aktivitet? Ja _____________ nej ___________
Hvis ja, hvor meget har klubben opnået i støtte? ______________________________________________
Klubbens udgifter i forbindelse med Skole OL - bordtennis? __________________________________
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