Allerød Fun Cup 2019
Engagerede skoleelever kastede sig i marts 2019 igen over ledelsesdisciplinen coaching, da deres LEDER.forendag forløb blev afsluttet
med at kommunens yngste skoleelever blev guidet igennem utallige
KidsVolley kampe i Lillerødhallerne. Allerød Fun Cup er en legeplads for
sund motion, hvor ambitionen er, at de yngste skoleelever coaches af en
LEDER.forendag elev – med fokus på at have det sjovt og arbejde
sammen.
LEDER.forendag giver eleverne mulighed for at tilegne sig teoretiske
værktøjer og praktisk erfaring inden for bl.a. ledelse, samarbejde, kommunikation og coaching, som skal være med til at gøre dem til bedre
kammerater i skolen, bedre kollegaer og ledere i erhvervslivet og potentielle
trænere i foreningslivet. LEDER.forendag eleverne tager ansvar for egen og
andres læring.
"Allerød Fun Cup blev i år afviklet i tæt samarbejde mellem LEDER.forendag
og LUI Volley. 25 af vores Kids- og TeenVolley spillere havde inden stævnet
gennemført et forløb, der forberedte dem til at coache hvert sit hold igennem
SFO stævnet mandag eftermiddag. Der er skønt, at både nuværende og
potentielle trænere engagerer sig og bruger deres fritid på sund motion og
ansvarstagen. Vi har i forvejen en ungdoms afdeling med ca. 60 medlemmer
og de har nu fået 25-30 nye kammerater, som er startet i forbindelse med
stævnet. Der er dog stadig plads til lidt flere, primært om torsdagen. Lige nu
er faktisk et rigtigt godt tidspunkt at starte på, fordi der en del nye spillere" siger
Carsten Niebuhr, træner og bestyrelsesmedlem i LUI Volley, som selv deltog
alle fem dage under stævnet, og glædede sig over 2.000 lokale skoleelever,
som fik afprøvet KidsVolley på egen krop. Se LUI Volleys træningstider på
www.funcup.dk/luivolley.
"Allerød Biblioteker var med til Allerød Fun Cup for 1. gang, og der mødte vi

25. marts 2019

Pressekontakt
Mogens W. Brolin
Mobil: 30 70 22 33
mogens@lederforendag.dk
Læs mere:
www.lederforendag.dk
www.alleroed.funcup.dk
www.funcup.dk/lederforendag

Lillerødhallerne d. 15. marts 2019

en masse af kommunens børn. Børnene genkendte vores snurretop-stole og
skum-byggeklodser fra biblioteket. Vi tilbød børnene et pusterum fra de
intensive aktiviteter på KidsVolley-banerne, hvor de kunne sætte sig med
bøger, blade og kortspil. Vores badgemaskine var et tilløbsstykke og der blev
fabrikeret badges både til børnene selv og deres coaches” siger Trine Møller
fra Allerød Bibliotek.
Initiativtager Mogens W. Brolin er meget glad for samarbejdet med skolerne
samt mellem skolerne og idrætsforeningerne. Under stævnet i marts deltog
over 2.000 lokale skoleelever og LEDER.forendag coaches.
Læs mere om stævnet på www.alleroed.funcup.dk og om LEDER.forendag på
www.funcup.dk/lederforendag.
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