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Målgruppen 

 
Trænerkursus 2 i OSC afholdes over 2 weekender.                                     

Kurset afvikles i: Odense Squash Club, Sdr. Boulevard 17A, 5000 Odense C. 
Tlf.: 63 11 11 40.  
 

 
Kurset afholdes i følgende tidsrum:  
 
Del 1  

Fredag d. 30.08.2013, kl. 18.00-22.00 
Lørdag d. 31.08.2013, kl.: 9.00-17.00  
Søndag d. 01.09.2013, kl.: 9.00-14.00 
(Tidspunkt kan muligvis blive ændret, men de tilmeldte vil da få besked om dette) 
 
 
Del 2  

Lørdag d. 28.09.2013 

Søndag d. 29.09.2013  
 
Kurset henvender sig til trænere, der har bestået Trænerkursus 1, samt trænere, 
som allerede underviser og har bred erfaring med trænergerningen. (Disse skal dog 
sende forbundet en kort beskrivelse af motivation for at deltage på kurset)   

Indhold og 

varighed 
Trænerkursus 2 i Dansk Squash Forbund består af i alt 25 undervisningslektioner 

fordelt over en fredag-søndag og en efterfølgende lørdag-søndag + 5 timers 
hjemmeopgave, som bliver tildelt efter afslutningen af den første 
undervisningsweekend. Det vil sige, at undervisningen foregår over 2 gange.  
Undervisningslektionerne består af teoretiske oplæg, squashrelevante diskussioner, 
opgaver og praktiske øvelser.  
På trænerkursus 2 opsummeres det tekniske og brugen af de basale slag som blev 

dækket på Trænerkursus 1. Yderligere dækkes slag, som kan bruges taktisk til at 
overtage momentum og lægge pres på modstanderen. Der vil blive lagt vægt på 
trænerrollen, træningen og træning i konkurrence øjemed.  
 

Kurset har et spændende program og er speciel designet, og der gøres brug af en 
interaktiv stil, som lægger op til at alle deltager involverer sig.  
Kurset tager afsæt i workshops, hvor deltagerne opfordres til at dele erfaringer og 

viden. Kurset lægger samtidig op til at hver deltager/træner får mulighed for at 
demonstrere forskellige aspekter af spillet/træningssituationen samtidig med at de 
vurderes udfra forskellige vinkler og tilgange. Kursisterne er vigtige drivere for 
kurset på lige fod med instruktøren, hvis rolle bliver at koorigere, tilrette og 
bekræfte, så hver deltager får maximum udbytte af kurset.   

Underviser John Milton 

Pris Deltagergebyr: 2500 kr.  

Prisen dækker undervisning, materiale og forplejning i forbindelse med kurset.  
Tilmelding foregår via squashportalen, ”www.squashportalen.dk”, og er bindende. 
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb refunderes deltagergebyret ikke.  
Husk at din klub kan søge støtte i kommunen til uddannelsesaktiviteter  

Tilmelding og 
frist 

Tilmeldingsfristen er: d. 19.08.2013 
Der er plads til 12 deltagere, så tilmelding vil gå efter først til mølle-princip, 

samt vurdering af motiverende beskrivelser for erfarende trænere, som 
ikke tidligere har deltaget på T1.   
 
Tilmelding foregår via squashportalen og er bindende. Ved afbud efter 
tilmeldingsfristens udløb refunderes deltagergebyret ikke.  



Husk at din klub kan søge støtte i kommunen til uddannelsesaktiviteter  

Kontaktperson Kontakt udviklingskonsulent, Maiken Møller, hvis du har spørgsmål til 

Trænerkursus 2 på maiken@dsqf.dk  

tlf.:31677677/ 66190822  
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