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Har du lyst til at blive instruktør
i dit eget boligområde?
Hvis du er en pige eller dreng i alderen 14-20 år, kan du blive instruktør i Street
Soccer, Parkour eller Dance. Du skal bo enten i Sydbyen, Ringparken eller på
Motalavej.
Du behøver ikke at være god til idræt, men blot have interesse i at gøre noget for
andre unge i dit boligområde.
Uddannelsen hedder Crossroads Play, og du kan læse mere herom i denne folder.

Hvilke aktiviteter i Crossroads Play?
Tre aktiviteter at vælge i mellem:
Street Soccer: Fodbold i byens rum, 4 mod 4, panna
og freestyle.
Dance: Dans i byrummet - Street, House, moderne,
freestyle.
Parkour: For dig, som gerne vil styrke krop og sind på
en sjov og effektiv måde. I parkour arbejder du også
med din balance, kropskontrol og initiativ.

Det er gratis at deltage!
Hvad får jeg ud af at være med i Crossroads Play?
Som deltager i Crossroads Play får du muligheden for at træne og blive bedre til en
aktivitet, komme i bedre form, styrke dit netværk og samtidig få en
instruktøruddannelse og frivilligt arbejde på dit CV… Og du får en hovedrolle! Det
bliver dig og dine venner, som sammen bestemmer, hvad netop jeres
træningsfællesskab skal indeholde; I bestemmer, hvad I skal hedde, hvordan I træner
og hvornår.

Crossroads Play - jeres community
Kernen i Crossroads Play er det selvorganiserede
træningsfællesskab – jeres community, som I skaber
og driver. Via åbne træninger for børn og unge
mellem 12 og 16 år vil jeres community skabe
aktivitet i byens rum, og I vil være en del af en stærk
gruppe af rollemodeller for de øvrige unge i
området.

Jeres fælles træning – jeres fælles ansvar
Undervejs definerer I, hvad jeres community skal indeholde, og sammen skal I
planlægge og afholde åbne træninger i jeres område. For at opnå succes må I stå
sammen som et team og i fællesskab fordele ansvar og roller imellem jer. I støttes i
opbygningen af jeres community igennem hele forløbet, men det er kun jer, som kan
få det til at lykkes ved at løfte opgaven i flok.
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Du får rigtig meget ud af at engagere dig i
Crossroads Play.
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Du bliver bedre til din aktivitet, du lærer at tage
ansvar, og du får noget til CV’et. Det eneste, det
kræver, er, at du deltager i 1 times træning om ugen
i 12 uger og i 2 fede weekend-bootcamps.
Hør mere om det på opstartseventene.
JUST SHOW UP!

Opstartsevents
Aktiviteterne præsenteres på tre opstartsevents.
Eventene vil være én stor markedsplads med mulighed for leg, spil, parkour, dans og
fodbold.
Alle kan deltage - børn, unge, voksne og ældre.
Der vil være dygtige instruktører til at inspirere og undervise jer. Kom frisk og lad os
få en hyggelig dag sammen i bevægelsens tegn.

Tid og sted
Sydbyen ved Multihuset, fredag d. 23/3 kl. 16 - 19
Ringparken ved Nordhuset, lørdag d. 24/3 kl. 13 - 16
Motalavej ved Kvarterhuset, søndag d. 8/4 Kl. 13 - 16

Hvis du ikke kan deltage på opstartseventen, kan du høre mere hos kontaktpersonen
i dit boligområde. (Se næste side)

5

6

Hvor skal jeg tilmelde mig
uddannelsen?
Hvis du har lyst til at deltage i uddannelsen, kan du henvende dig til kontaktpersonen
i dit boligområde:

Kontaktpersoner
Sydbyen
Yavuz Kilic, Multihuset
Ringparken Hatem Kawach, Nordhuset
Motalavej
Ditte Løjborg, Basen

Find os på Facebook:
”Crossroads Play – Sydbyen”
”Crossroads Play – Ringparken”
”Crossroads Play – Motalavej”

tlf. 51 64 78 75 mail: yk@slagelsebolig.dk
tlf. 50 81 26 74 mail: hka@fob.dk
tlf. 24 91 86 78 mail: diloe@slagelse.dk

Vejen mod fælles mål
Efter ca. 5 måneder afsluttes det intensive Crossroads-forløb med en Diploma Day,
hvor du og dit community anerkendes og får diplom for jeres frivillige indsats for at
opbygge et unikt community i jeres område. Derudover får I gratis trøjer, som I selv er
med til at vælge og designe med eget logo. Hvis I har lyst, kan I fremadrettet træne
mod at deltage i turneringer, stævner eller events.

Hvis du vil vide mere om Crossroads Play?
Du kan se mere på denne hjemmeside:
http://kefi.dk/helhedsplanen/crossroadsplay
Du kan også finde et Crossroads-forløb med Street Soccer på Facebook under
LD Street Community
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Adam Petersen, koordinator mail: ap@kefi.dk

