1. Børnepolitik.
Gyldighed.

Børnepolitikken træder i kraft den 1. april 2008 og er gældende for alle medlemmer i RTK under 15
år.

Organisering.

Hvert andet år (lige år) vælges der på klubbens generalforsamling et medlem af bestyrelsen, der
samtidig skal være formand for klubbens børneudvalg. Hvert andet år (ulige år) vælges der 5
medlemmer til børneudvalget blandt klubbens trænergruppe, forældregruppe eller aktive
udøvere. Der er dog valg til alle poster første gang i januar 2008.
Formanden for børneudvalget konstituerer selv udvalget efter generalforsamlingen.
Han er ansvarlig overfor klubbens bestyrelse for
• at træningen for alle klubbens børnehold gennemføres i en tæt dialog med børnene og
trænerne, og med den nødvendige respekt overfor pensum og regler,
• at der etableres et tæt samarbejde med et aktiv forældreråd,
• at der etableres et MON hold i klubben,
• at der i samarbejde med trænere og forældre skabes deltagelse i stævner og på lejre på et højt
aktivitetsniveau,
• at der i øvrigt løbende planlægges og gennemføres aktiviteter til glæde for børnene,

Forældresamarbejde.

Chung Moo kan kun overleve på sigt, hvis forældrene deltager aktivt i klubbens arbejde og
aktiviteter.
Derfor har Chung Moo et mål om at
• der til støtte for børneudvalget etableres et forældreråd, som samarbejder tæt med
børneudvalget,
• inddrage flere forældre i det daglige arbejde (kørelejlighed, deltagelse i generalforsamlingen,
hjælpe til ved arrangementer osv.),
• få forældrene til aktivt at deltage ved stævner (heppekor, støtte for børnene),
• der mindst en gang hvert halve år arrangeres et forældrerådsmøde, hvor formanden for
børneudvalget kan høre forældrenes mening om klubbens forhold og aktiviteter,
• bestyrelsen til fremtidige bestyrelsesmøder har et fast punkt på dagsordenen – ”nyt fra
forældrerådet”, hvor formanden for børneudvalget giver den øvrige bestyrelse en status på
arbejdet,
• forældrerådets aktiviteter sponsoreres af Chung Moo’s bestyrelse.

Den gode voksne.

Alle voksne, som i Chung Moo deltager i arbejdet med børn, skal vide, hvad de foretager sig.
Derfor har klubben nogle krav og forventninger, som skal opfyldes:
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Alle trænere er rollemodeller, hvorfor det forventes, at de er engagerede i undervisningen,
ligesom de udviser god sportsånd og fair play,
Alle andre voksne, som deltager i klubbens arbejde (bestyrelse, forældre, udvalg m.v.) skal
altid fremstå som rollemodeller, hvor aftaler med børnene overholdes, ligesom de udviser en
god sportsånd som repræsentanter for klubben,
Klubbens trænere/instruktører skal være fyldt 16 år – dog kan hjælpetrænere godt være yngre,
Trænere/instruktører skal have så højt et uddannelsesniveau som muligt. Som minimum skal
de have de kurser, som DTaF sætter som minimumskrav,
Det skal tilstræbes, at alle hjælpetrænere kommer på hjælpetrænerkursus, samt at alle, der
arbejder med børn og unge, får et ekstra kursus omkring dette,
Der oprettes et uddannelsesregister. Dette skal være et redskab for cheftræneren og den
assisterende cheftræner til at skabe et hurtigt og nemt overblik over uddannelsesniveauet hos
trænerne,
Opdatering af uddannelsesregistret vil frem over være fast punkt på dagsordenen til
trænermøder,
Uddannelsesregistret vil samtidig blive fast punkt på dagsordenen for cheftræneren og den
assisterende cheftræner til deres månedlige statusmøder. Her fokuseres der i særlig grad på at
få tilmeldt diverse trænere til diverse kurser,
Alle trænere/instruktører skal have en børneattest gennem DIF baseret på en straffeattest hos
Politiet – se nedenfor.

Aktivitetsniveau.

Ud over selve træningen har klubben også nogle relaterede aktiviteter, som alle kan ses i
kalenderen på klubbens hjemmeside.
Derudover vil der løbende være opslag på klubbens opslagstavle i gangen ved klublokalerne,
således at forældre og medlemmer kan planlægge aktiviteterne bedst muligt i en travl hverdag.
•
•
•
•

Der vil være 2 ugentlige træningssessioner for alle hold,
Hver træning varer fra 60 – 90 minutter for børneholdet og 90 minutter for voksenholdet.
Der trænes på blandede hold, hvor der ikke skelnes mellem køn, men hvor holdene alene er
opdelt i børn og voksne – begyndere og øvede samt MON holdet for børn fra 5-9 år,
Derudover er der tekniktræning for alle hver tirsdag og kamptræning for alle hver torsdag.

Derudover ønsker Chung Moo at gennemføre følgende arrangementer i løbet af kalenderåret:
• Februar – Fastelavn (børneudvalget og forældrerådet)
• Marts og september - Børnefest (børneudvalget og forældrerådet)
• Maj måned - Maraton træning (trænere og forældreråd),
• December - Jule afslutning (børneudvalget og forældrerådet)
Klubben forventer at deltage i følgende arrangementer for børn:
• Begynder-cup (trænere),
• MON-cup (trænere),
• CV stævne (trænere),
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DTaF’s Sommerlejr (trænere),
Påskelejr (trænere),
Børnetræning – weekend 5-14 år (trænere).

Det fysiske miljø.
•
•
•
•
•
•

Klubbens lokaler skal altid være indrettet med primær fokus på medlemmernes sikkerhed og
sekundær på lokalets anvendelse,
Træningsområder skal være afmærket med godkendte træningsmåtter,
Til alle former for træning skal træneren altid kunne tilbyde det bedste udstyr, så
medlemmerne ikke unødigt skades,
Lokalerne skal være godkendt af de kommunale bygge- og brandmyndighederne, ligesom
skiltning til flugtveje og brandudstyr skal være mærket og opsat på synlig vis.
Det er vigtigt at få afprøvet sine grænser, men alle har retten til at sige fra, hvis de ikke ønsker
at deltage i en aktivitet eller hændelse.
Klubben er i besiddelse af to 1. hjælps tasker.

MON hold.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Chung Moo har besluttet, at MON-bæltesystemet skal indføres.
MON bæltesystemet er for børn i alderen 5-9 år, hvor man først overgår til forbundets
bæltesystem fra det 9. år.
Der er oprettet et MON-hold pr. 1. januar 2008 i de nye klublokaler (hal 2). Holdets navn er
”CHUNG MOO EAGLE KIDS”, og den nye dojang får tilnavnet ”ØRNEREDEN”.
Der skal afholdes 4 bælteprøver i MON-bæltesystemet om året.
Ingen børn kan dumpe til en MON-prøve.
Eleverne kommer kun op i det, som de har lært til træning. Dog skal eleven kunne eller have
kendskab til Taegeuk Il Jang ved sin MON sortbælteprøve.
Når eleven har opnået sort MON bælte får eleven overrakt en pokal som tegn på, at eleven har
været igennem hele MON-bæltesystemet.
Cheftræneren er ansvarlig for, at der til stadighed udformes et børnepensum med inspiration
fra andre klubbers erfaring.
Formanden for børneudvalget er ansvarlig for, at MON holdets aktiviteter gennemføres i et
samarbejde mellem børneudvalget, forældrerådet samt trænerne.
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