Ungdomskonsulenter:
Formål:
At understøtte og udvikle roning, som en ungdomsvenlig idræt, således at størstedelen af
DFfR’s medlemsklubber har et relevant tilbud til ungdomsgruppen.

Ungdomskonsulenternes opgaver:
Ungdomskonsulenterne skal støtte klubbens ungdomsledere og trænere i alle opgaver inden
for dette område. Her tænkes både på de mere træningsfaglige spørgsmål samt
problemstillinger af mere social eller organisatorisk karakter. Dvs. ledere/trænere støttes i
programlægning af den fysiske træning, undervisningsmetodik, samarbejdet med bestyrelse
og forældre samt evt. konfliktløsning. Et besøg tager udgangspunkt i at ungdomskonsulenten
deltager/overværer en træning, som er udgangspunktet for en uforpligtende og fortrolig snak
mellem konsulent og ledere/trænere. Ungdomskonsulenterne vil blive små vidensbanker pga.
den store viden, der vil indsamles, når mange klubber besøges. Denne viden skal selvfølgelig
opsamles og udveksles mellem ungdomskonsulenterne.
Ligeledes skal det være muligt for en ungdomsleder at kontakte en ungdomskonsulent
efterfølgende om råd og vejledning.

Ungdomskonsulenternes kompetencer:
En ungdomskonsulent bør have erfaring med ungdomsarbejdet og have kendskab til flere
facetter af ungdomsroning. Derudover skal ungdomskonsulenterne have kendskab til DFfR’s
politikker og holdninger. Der opsættes en standard for konsulenternes kompetencer og
kvalifikationer. Der afholdes hvert år seminarer/kurser for gruppen, som skal give redskaber
til at vejlede samt sikre, at der sker en erfaringsudveksling imellem konsulenterne, således at
deres viden og idébank udvides. Seminarerne/kurserne ligger i forbindelse med
ungdomslederseminaret, så der er mulighed for klubberne at knytte kontakt til en
ungdomskonsulent i forbindelse med et forestående besøg eller melde tilbage efter sidste
besøg.

Organisering:
Ungdomsudvalget har det politiske ansvar for ungdomskonsulenterne, og dermed også
ansvaret for at formulere DFfR’s holdning til ungdomsroningen samt krav til konsulenternes
kompetencer og kvalifikationer. DFfR’s breddekonsulent er tovholder i ordningen og vil
koordinere klubbernes ønsker og afholdte besøg. Derudover administration af økonomi,
erfaringsopsamling og afholdelse af seminarer/kurser for ungdomskonsulenterne. Der
tilstræbes at konsulenterne findes med en geografisk spredning, så de er bekendt med
klubbernes muligheder og problemstillinger, som kan være specifikke for et bestemt
geografisk område. Klubberne skal selv ønske at få en ungdomskonsulent på besøg i klubben
inden for en bestemt årlig eller halvårlig frist, hvorefter klubberne fordeles til konsulenterne.

Økonomi
Det er tanken at ordningen skal være gratis for klubberne, da gruppen af ungdomskonsulenter
vil have et vist omfang og med stor geografisk spredning, således at transportomkostningerne
er minimale. Hver ungdomskonsulent bør ikke have mere end tre vejledninger på en sæson og
derfor kan honoraret også holdes meget lavt (eller intet).

