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A sportkör és az ifjúsági sportkör bemutatkozása 

Ludwigsburgi Sportkör – 2018 júliusa 



A sport Németországban egyike a legkedveltebb szabadidős tevékenységeknek, az emberek egyik ősi 

szükségleteként. A sport a közösségeket fejleszti, az embereket pedig egészségesebbé teszi. A sport 

ezeken felül erősíti a tolerancia és a fair play tudatosabbá válását is. 

A Ludwigsburgi Sportkört 1947-ben alapították, és egyfajta esernyőszervezetként összefogja a 

Ludwigsburgi Körzet és a Enzi Körzet egyesületeit. Összehasonlításképp: a Württembergi Nemzeti 

Sportszövetség 24 sportköréhez a Ludwigsburgi Sportkör adja a legtöbb tagot és egyesületet. 



A sportkör



A sportkör működésének alapjai 

A célunk, hogy a Ludwigsburgi Sportkör az egyesületeink számára egy kompetens és korszerű sportkört 

és szolgáltatót jelentsen, amely mind a verseny-, szabadidős és egészségmegőrző sport területén 

támogatja a tagokat. 

A fentiek alapján úgy látjuk, hogy a velünk szemben fennálló követelés az, hogy az államot, a 

közösségeket, a médiát és a gazdasági partnereket minél magasabb szinten támogassuk. 



A sportkör működésének alapjai 

Társadalmunk mélyreható változásai – nem utolsó sorban a demográfiai és az értékrendek változása 

miatt – nagyban befolyásolják az egyesületeink és szakszövetségeink jelenét és jövőjét.

A 21. század kezdetén az alábbi sokrétű kihívások előtt állunk: 

➢ A sport pénzügyi és anyagi szükségleteinek megteremtése, 

➢ A tömeg- és egészségmegőrző sport terén új ötletek kidolgozása az embereknek minden életkorában, 

➢Oktatás, 

➢ Integráció.



A sportkör működésének alapjai 

A Ludwigsburgi Sportkör a sport vonzóvá tételéért fog a jövőben is versenyezni, hogy innovatív és 

kreatív ötletekkel újdonságokat, fejlesztéseket hozzon a vérkeringésbe. 

A sportkör emellett az egyesületek összes tagját és sportolóját bevonja a jövőorientált fejlesztési 

folyamatokba. 

A sportkör célja, hogy a „mi-érzést” megteremtse.  



A sportkör felépítése 
El nökség

har m adik legm agasabb gr ém ium

Tagjai: - spor t kör elnökei,  

- spor t kör  alelnökei,  
- pénzügyi r ef er ens,  

- a női képviselő,  
- az if júsági spor t kör  vezet ője.

Igazgatótanács
m ásodik legm agasabb gr ém ium

Tagjai:

- a spor t kör  elnöksége,  
- az egyesület ek 3 képviselője,  

- a szakszövet ségek 3 képviselője

- Az if júsági spor t kör  női képviselője,  
- m ax.  5 t ag

Sportköri Köz gyűlés
A Ludwigsburgi Spor t kör  

legm agasabb gr ém ium a

48 szakszövet ség

A Ludwigsburgi Spor t körből

512 sport egyesül et

A Ludwigsburgi Spor t körből

4 évre választja



Szolgáltatók és képviselők vagyunk. A szakszövetségekkel és egyesületekkel kiegészítjük egymást a 
feladatok elvégzése során:

➢ A sport jogos igényeit képviseljük a társadalom, politika és közigazgatás döntéshozóival szemben

➢Minden társadalmilag releváns szervezet figyelmét felhívjuk arra, hogy az önkéntességet anyagi 

támogatás útján nyomatékosan támogassák

➢ A teljes munkaidős foglalkoztatáshoz vezető úton követeljük a szövetség, a tartományok és a 

közösségek támogatását

Együtt, közösen a jövőbe



➢ Támogatjuk a tagjaink politikai elköteleződéseit

➢ Különösen a sport különböző képviselőinek közreműködését bíztatjuk különböző grémiumokban a 

szövetségi, tartományi és közösségi politikában

➢ Egyesületek és szakszövetségek egyesüléseként működünk

➢Ösztönözzük a társaságok, a demokrácia, az egyenjogúság és korrektség, önkéntesség és 

állampolgári elköteleződések működését

➢ Sportolóként, az olimpiai szellem jegyében támogatjuk a nemzetközi kapcsolatokat és barátságokat

Együtt, közösen a jövőbe



➢ A népek közti megértés és a határok lebontásának elve mögé beállunk, különösen az összenövő 

Európában. A mi atlétáink és munkatársaink példaképek mindenki számára

➢ Támogatjuk bevándorlók integrációját, és fogyatékkal élő embereket is várunk egyesületeinkbe és 

szakszövetségeinkbe. Ezekben az esetekben együttműködünk állami és helyi hivatalokkal és más 

szervezetekkel

➢ Rendelkezünk saját etikai kódexszel, valamint a jogi kereteket is figyelembe vesszük a gyermekekkel 

és fiatalokkal való foglalkozás során

Együtt, közösen a jövőbe



➢ Az alapszabályunk modern szervezeti tematikáját megfogalmaztuk, ezáltal képessé tesszük az 

önkéntes és főmunkaidős személyzetünket arra, hogy jól kihasználják a struktúránk adta esélyeket és 

lehetőségeket. Így a döntéshozóink, önkénteseink és főmunkaidőseink egyenjogú partnerségben 

tudnak együtt dolgozni.

➢ Többféle sporthoz kapcsolódó és általános ifjúsági munkát alakítunk ki, számításba véve a társadalmi 

átalakulásokat.

➢ Támogatjuk a nemzetközi cserediák programokat és a Németország különböző régióiban élő 

fiatalok kapcsolatainak ápolását

➢ Szembesülünk azzal a ténnyel, hogy sem a sport, sem annak környezete nem statikus

➢ Beillesztjük magunkat a társadalmi átalakulásokba, változásokba

Együtt, közösen a jövőbe



Üzletvezető

Elnök

Alelnök Alelnök Alelnök Pénzügyi vezető Női képviselő Ifjúsági sportkör vezető

Egyesület 
képviselője

Szakszövetség 
képviselője

Tagok Ifjúsági sportkör 
képviselője

Ellenőr

A Ludwigsburgi Sportkör szervezeti ábrája 



➢Modern és célorientált

A közgyűlés és az igazgatótanács megadják az irányvonalakat és hosszútávú célokat. A 

megvalósítás során megfelelő játékteret hagynak az Elnökségnek.

A Közgyűlés, az Igazgatótanács, az Elnökség, az egyesületek és szakszövetségek transzaparens 

tárgyalásokat vezetnek és átfogó nyilvánossági munkát végeznek.

➢Tolerancia és érdeklődés

A világnézeti, hitbéli és kulturális különbözőségek elfogadása egyértelmű számunkra. A diszkrimináció 

minden formája ellen tiltakozunk és támogatunk minden olyan intézkedést, amely egy békés világ 

irányába mozdít, ill. az emberek békés együttélését szorgalmazza.

Elvárásaink



➢ Védelem

A gyermekek és fiatalok a mi egyesületeinkben a mi védelmünk alatt állnak, többek között a 

túlterhelés, erőszak, droggal való visszaélés és az inkorrektség terén. A sportkör saját etikai kódexe 

valamint az állami keretek között dolgozunk folyamatosan. 

➢ Felelősség

Az ifjúsági rendünk a sportkörnek kiterjedt autonómiát és felelősséget enged át. Támogatjuk a 

fiatalokat abban, hogy ezek az ő jogaikat figyelembe vegyék.

Elvárásaink



➢ Jövő

A rugalmasság és az újdonságokra való nyitottság feltétele a sportkörök és tagjainak sikeres 

jövőjéhez. A tárgyalásaink középpontjában a jövőben is a munkakészség és –képesség fognak állni. 

Meg vagyunk győződve arról, a teljesítmény- és minőségfejlesztés terén a tétlenség visszalépést jelent. 

Mindazonáltal minden változásnál ügyelünk arra, hogy a középpontban az ember és az ő igényei, ill. 

a sportkörben és egyesületekben történő közösségi sportolás álljon.

Elvárásaink



Információk – gyorsan és eredményesen 
Tanácsadás – személyesen és hatékonyan 

A Ludwigsburgi Sportkör egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy az egyesületei és tagszervezetei 

munkáját úgy támogassa, hogy az összes szükséges információt, amely a sikeres munkához szükséges, 

átadja. Az információ útja azonban nem egyirányú, hiszen nagyon sok információ, sikeres ötlet és 

koncepció származik a tagszervezetektől és egyesületektől. 

Működés



Információk – gyorsan és eredményesen 
Tanácsadás – személyesen és hatékonyan 

Működés

A Ludwigsburgi Sportkörben ezek az információk 

összegyűjtésre, tömörítésre kerülnek, majd pedig a 

sportkör minden egyesülete és tagszervezete hozzájut 

ezekhez, így mindenki profitál ebből. 



A sportegyesületi és szakszövetségi tagoknak rendelkezniük kell személyiségi, szociális, pedagógiai, 

szervezeti és sportszakmai ismeretekkel és képességekkel ahhoz, hogy az egyesületekben és 

szakszövetségekben eredményesen dolgozhassanak. 

A sportkör továbbképzéseinek tehát minden szükséges képességet figyelembe kell venniük, hiszen ez a 

feltétele a különböző kihívásokkal való boldogulásnak. 

Továbbképzések, tanfolyamok



Ebben az átfogó értelemben vett „cselekvőképességnek” tehát a sportkör képzési munkájának kiinduló 

és célpontnak kell lennie. Ezért támogatunk az egyesületeinkben és szakszövetségeinkben egy célzott 

munkatársi fejlesztési programot. Ezzel tudjuk biztosítani nem csak az egyesületeink jövőjét, de 

sajátunkat is. 

Továbbképzések, tanfolyamok



➢ Külső és belső szakemberekkel, többek között az alábbi témákban képezzük tagjainkat:

➢ Gyülekezési/továbbképzési helyszínek megválasztása,  

➢ Erősítő edzés 50+ életkorban,

➢Női képviseletre vonatkozó képzések,

➢ Egyesületek fejlesztése,

➢ Építési tanácsadás,

➢Megelőzés,

➢ Adatvédelem. 

A továbbképzések tananyagának egy része az egyesületi vezetőképzés részét is képezi, így 

beszámíthatók a kiképzés és a licenszhosszabbítás esetén. 

Továbbképzések, tanfolyamok



➢Iskolák és egyesületek közti együttműködés 

➢ Sportcsarnokok kiadása 

➢ A WLSB építési tanácsadásain részvétel

➢ Kitüntetések átadása

➢ Központi projektek 

➢ Sátorbérbeadás 

➢ Egész napos iskola 

Szolgáltatások a különböző területeken 



Az Ifjúsági Sportkör



Az Ifjúsági Sportkör egy fontos szereplő a fiatalok nevelésében és fejlesztésében. Az Ifjúsági Sportkör a 

Ludwigsburgi Sportkörben önálló és szabadidő orientált, s a sporttal és a sporton kívüli 

tevékenységekkel nagyban hozzájárul a tagjai neveléshez, képzéséhez. 

Az Ifjúsági Sportkör legfontosabb célcsoportja a sportegyesületek és szakszövetségek fiataljai. 



Az Ő oldalukra szeretnénk tettekkel és tanácsokkal állni. Nekik szeretnénk segíteni, az ő problémáikat 

szeretnénk megoldani, és így támogatni őket abban, hogy jó ifjúsági munkások legyenek. 

Szolgáltatásokkal és tanácsadással szeretnénk a pozíciónkat a sportkörön belül megerősíteni. A 

jövőorientált kialakításunknak köszönhetően a változó kulturális, gazdasági és közösségi viszonyokban is 

megálljuk a helyünket



A fiatalok a sporton keresztül kapcsolatokat, társaságot, örömöt és játékot keresnek. Az Ifjúsági 

Sportkör, az egyesületek és szakszövetségek összegyűjtik ezeket a kívánságokat és ezek alapján alakítják 

ki ajánlataikat. A fiatalok szabadidő iránti beállítottsága és kapcsolata az utóbbi években markánsan 

megváltozott, az edzések és versenyek már nem egyedül állnak az érdeklődés  középpontjában. 

Aktívan



Az Ifjúsági Sportkör munkájával egészen tudatosan közösséget és szociális felelősségvállalást épít a 

széthúzással ellentétben. Ez pedig egy meghatározó ismertetőjelévé vált közösségünknek. A tagok 

számára egy szociális háló alakult ki. Az Ifjúsági Sportkör nemcsak a tagjai iránt érez felelősséget, de 

aktív olyan területeken is, mint pl. a függőségek kialakulásának megelőzése, élménypedagógiai 

projektek, ifjúságvédelem, integratív és, sport idegenekkel és betelepültekkel.   

Szociálisan 



A sportegyesületek és –szövetségek munkájában fiatalok és felnőttek vesznek részt aktívan, akik 

elkötelezettek egymás és mások iránt felelősséget vállalni. 

Mindenekelőtt arra törekszik az Ifjúsági Sportkör, hogy a gyerekeknek és fiataloknak alternatív 

lehetőségeket mutasson az élet- és szabadidőtervezés terén, valamint arra, hogy olyan értékeket hozzon 

közelebb és tegyen megélhetővé, mint a csapatszellem, az egymásért való kiállás és a felelősségvállalás. 

Együtt, közösen



➢ új trendekre rámutatni,

➢ megmutatni, hogy hogyan juthatnak támogatásokhoz ill. más segítséghez a tagok,

➢ kitüntetésekkel a munkájukat elismerni, 

➢ sátrak bérbeadásával egy vonzó ajánlatot adni,

➢ vonzó szabadidős programokat biztosítani a fiataloknak. 

Mindenek előtt szeretnénk



Ifjúsági Sportkör vezetője

Helyettes vezető

Tag - honlap

Helyettes vezetőnő Ifjúsági szóvívőHelyettes vezetőnő

Tag –
Enz Körlet Ifjúsági részleg

Tag – nyilvánossági munka
Tag –

Ludwigsburg Körlet ifjúsági részleg 

Tag – egyéb feladatok
Ifjúsági szakszövetség 

képviselője

Az Ifjúsági Sportkör szervezeti felépítése 



A gyermek– és ifjúsági szabadidő, ill. találkozások  jelentősége mint önálló pedagógiai formátum egyre 

nő. Ezek a programok a hosszabb, de időben behatárolt helyszínváltoztatásokon át megadják az 

esélyét új szociális és kognitív tanulási tapasztalatok megszerzésének a megszokott környezettől távol. A 

gyermekek és fiatalok tanulnak abból, hogy önállónak kell lenniük és más gyerekekkel és fiatalokkal kell 

kijönniük. 

Gyermek- és ifjúsági szabadidő - találkozások



➢ Programok 

A Ludwigsburgi Ifjúsági Sportkör évente 750, 8-15 év közötti gyereknek és fiatalnak biztosítja azt a l

ehetőséget, hogy szabadidejüket a Füllmenbacher Hofban, Untersteinbachhan vagy nemzetközi 

légkörben töltsék el. 

Szabadidős programok 



➢ Vezetők/kísérők

A vezetők/kísérők több hétvégi továbbképzés alatt kapják meg a felkészítést. Majdnem minden 

kísérő korábban résztvevőként is ott volt ezeken a programokon. 

➔ A kísérők kivétel nélkül önkéntes alapon dolgoznak és bizonyos esetekben az éves szabadságuk 

egy részét is feláldozzák, amennyiben nem kapnak különleges szabadságot. Ők is a sportkör 

etikai kódexe és a törvényi feltételek alapján dolgoznak a gyermekekkel. 

Szabadidős programok 



A Ludwigsburgi Ifjúsági Sportkör épülete a déli Stromberg egyik legszebb részén található. 1995-ben 

természetvédelmi és tájvédelmi területté nyilvánították. Az egykori erdészlak négy épületből áll, ahol az 

utolsó ház az ifjúsági sportkör szabadidős helyszíne. A Füllmenbacher Hof az erdőben fekszik 

Zaisersweiher és Diefenbach között. Az erdőkkel és mezőkkel körbevett völgy idilli helyszín távol a 

nagyvárosoktól forgalmától és zajától.

Ifjúsági szabadidő a Füllmenbacher Hofban



A park magába foglal: egy nagy sátorozásra alkalmas területet kiépített utakkal és két kőházzal, 

melyek vizesblokkal és konyhával vannak felszerelve; egy étkezősátrat közvetlenül a ház mellett; egy 8x4 

méteres úszómedencét; két napozóteraszt; egy tűzrakóhelyet grillezési lehetőséggel; homokozókat és két 

időjárás álló pingpong asztalt; egy nagy barkácstermet; stb..

A szabadidős parkunk a Füllmenbacher Hofban



A württembergi ifjúsági sportkör elhivatottságának köszönhetően a Ludwigsburgi Sportkör 1959 óta 

sikeres ifjúsági szabadidős programokat szervez Untersteinbachban. 

A szünidőben irány Untersteinbach! Évek óta ez a mottója sok gyermeknek és fiatalnak, akik ismerik ezt 

az érzést. Mindegy, hogy nyári- vagy pünkösdi szünet, az izgalom és az igazi szabadidős feeling 

garantált!

Ifjúsági szabadidő Untersteinbachban



Az új épületekkel lehetőségek tárháza nyílt meg, hiszen ezek mindenféle időjárásnak ellenállnak. A 

házban töltött szabadidős programokon egyszerre kb. 40 gyermek tud részt venni. A sátras szabadidős 

programok azt jelentik: irány a sátrakba, majd grillezni a pattogó tábortűzhöz, sötétedés után pedig a 

csillagok fürkészése nyújt hatalmas élményt. Mindegy milyen az időjárás, Untersteinbachban rengeteg 

az öröm, izgalom. 

Ifjúsági szabadidő Untersteinbachban



A szabadidős park fenntartója Untersteinbachban a Ludwigsburgi Ifjúsági Sportkör. A nyári szünidőben 

a kétszer két hét alatt rendelkezésünkre áll a falu sportcsarnoka, sportpályái, és még a strand is 

úszómedencével, csúszdával. 

A szabadidős parkunk Untersteinbachban



A következő lehetőségekkel találkozhatsz 

Untersteinbachban: 

➢ Üzemi épület konyával és étkezősátorral, 

➢ Tisztálkodási helyiségek, mosdók, zuhanyzók, 

➢ nagy sátorozásra alkalmas terület kiépített utakkal, 

➢ négy sátortetős faház nagy, kényelmes előtérrel, 

➢ a Monsterburg – egy többcélú épület,

➢ a barkács kunyhó sütési lehetőséggel,

➢ két nagy füves terület röplabda hálóval, 

➢ strandröplabdapálya, mászótorony, sátrak pingpong, 

csocsó, billiárd asztalokkal, dartssal és léghokival, 

mindenféle sporteszköz minden időjáráshoz

A szabadidős parkunk Untersteinbachban



Az ifjúsági sportkör évek óta vezet nemzetközi szabadidős programokat is. Az elmúlt években a fókusz 

olyan csereprogramokra helyeződött, melyekben Ludwigsburg partnereivel közösen folyt a szervezés. 

➢ 2000 óta rendszeres csereprogram Pest megyével, Magyarországgal

➢ 2003-ban az első csereprogram a Chemnitzi Körzettel

➢ A múltban pedig Nagy-Britanniával és Olaszországgal is voltak csereprogramjaink

Nemzetközi szabadidő



Kontakt
Geschäftsstelle
Sportkreis Ludwigsburg e.V.
Bebenhäuser Str. 35
71638 Ludwigsburg

info@sportkreis-lb.de

Köszönöm figyelmüket! 


