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At være frivillig i en fodboldklub er sjovt og motiverende, når tingene lykkes, og 
man sammen skaber udvikling og en sund klub. Men sådan er virkeligheden ikke 
altid.

Der er ofte mange gode ideer, men det er ikke altid, at ”man lige fik det gjort”. 
Det kan vi hjælpe jer med.

Vi tilbyder nemlig et klubudviklingsforløb over fem faser, som tager udgangs-
punkt i jeres ønsker og behov, og vi hjælper jer gennem hele processen.

VI KAN F. EKS. HJÆLPE JERES FODBOLDKLUB MED:
•  at optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle
•  at engagere flere frivillige
•  at uddanne trænere og instruktører
•  at starte nye aktiviteter
•  at få nye medlemmer og mindske frafald
•   at få skabt overblik over klubbens opgaver med et årshjul, og få fordelt  

opgaverne på flere hænder
•   at markedsføre din klub og synliggøre fodbold i lokalområdet
 
Forløbet kan også rumme noget helt andet – lige netop det, I drømmer om i  
din fodboldklub.

 

  

SAMMEN RYKKER VI JERES KLUB

2



FASE 1: DIALOG
Formål: At finde ud af, hvordan vi sammen kan styrke jeres klub på et eller  
flere områder. 

Sammen belyser vi jeres ønsker, behov og udviklingspotentialer.

FASE 2: MÅL OG HANDLEPLANER
Formål: At fastlægge en klar retning og opgavefordeling for klubudviklingen, så 
den skaber værdi.

I denne fase har vi indgået en aftale om et klubudviklingsforløb, som giver jer op 
til 30 timers hjælp fra klubrådgiveren. Sammen udvælger og kigger vi nærmere 
på et eller flere indsatsområder og laver en handleplan. 

FASE 3: HANDLINGER OG IMPLEMENTERING
Formål: At sikre reel klubudvikling, der styrker jeres klub!

Vi går nu i gang med at udføre handleplanen.

FASE 4: STATUS OG EVALUERING
Formål: At holde klubudviklingen på sporet og skabe læring i jeres klub.

Vi gør status og justerer evt. klubudviklingen lidt til.

FASE 5: OPFØLGNING
Formål: At skabe blivende forankring af klubudviklingen i jeres klub og samtidig 
vurdere om der er brug for yderligere udvikling. 

Vi ser sammen på, om klubudviklingen har rykket jeres klub.
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RAMMERNE FOR KLUBUDVIKLING                                                        
– DIN KLUB I CENTRUM

Klubrådgiveren vil sammen med jer igangsætte og gennemføre klubudviklings-
processen. 

SOM TOVHOLDER PÅ KLUBUDVIKLINGEN KAN KLUBRÅDGIVEREN  
HJÆLPE JER MED AT:
•  Finde frem til jeres udviklingspotentialer
•  Udarbejde handleplan for klubudvikling
•  Gennemføre klubudvikling, herunder indkalde til møder, lave referater  

og opfølgning på møder
•  Udføre samt fordele og uddelegere opgaver
•   Sikre forankring af klubudviklingen i klubben, så den også lever, når  

forløbet slutter

I får op til 30 timers hjælp* fra klubrådgiveren til at skabe reel klubudvikling og 
dette til en meget favorabel pris:

Klubbens andel  DBU’s andel:
Kr. 2.000,-  Kr. 8.000,-

Aftalen om et klubudviklingsforløb indgås i fase 2. 
Fase 1 er altså helt gratis.

*Inkl. tid i klubben, kørsel, forberedelse og opfølgning

SKAL VI IKKE BARE KOMME I GANG?
I så fald, eller hvis I har spørgsmål, så kontakt os:

DBU København
info@dbukoebenhavn.dk
Telefon: 3927 7144

DBU Lolland-Falster
info@dbulolland-falster.dk
Telefon: 5482 6768

DBU Sjælland
info@dbusjaelland.dk
Telefon: 4634 0745

DBU Bornholm
info@dbubornholm.dk
Telefon: 5695 7007

DBU Fyn
info@dbufyn.dk
Telefon: 6617 8218

DBU Jylland
info@dbujylland.dk
Telefon: 8939 9976
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