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1-2-Idrætsleder … 
  

1-dags kursusmulighed for kommende nøglepersoner i klubben 

 
Mange klubber har brug for flere frivillige, der har mod på at indgå i opgaverne 

omkring klubben. Kurset ”1-2-Idrætsleder” er en mulighed for at hjælpe klubberne 

på vej. 
 

For bedre at klæde de frivillige på til at varetage opgaverne omkring klubben er en 
række mindre specialforbund (herunder DHU) gået sammen om at lave en 

uddannelse, som kan give disse frivillige viden og en række værktøjer, der kan 
hjælpe dem i gang med at påtage sig et ansvar for udvalgte opgaver. Det kan 

være indfaldsvinklen til på længere sigt at blive en vigtig ildsjæl i klubben og 
måske endda komme med i ungdomsudvalg eller bestyrelsen. 

 
Målgruppen er primært unge fra 15 år og opefter, der kan blive kommende 

nøglepersoner i klubben, og helt nye f.eks. i bestyrelsen eller ungdomsudvalget. 
 

Formål og forudsætninger 
Formålet med uddannelsen er at give deltagerne grundlæggende viden om de 

basale principper omkring foreningsforståelse og daglig ledelse af aktiviteter og 

frivillige i klubben. 
 

Klubberne kan indstille et eller flere af deres medlemmer til at deltage i kurset 1-
2-Idrætsleder. Det kræver ingen særlige forudsætninger andet end nysgerrighed 

omkring, hvordan man kan hjælpe med omkring klubbens udvikling. 
 

Efter gennemført uddannelse udleveres bevis på,  
at deltageren har gennemført kurset 1-2-Idrætsleder 

 
Indhold 

Uddannelsen vil indeholde både praktiske og teoretiske elementer, og der vil være 
en del deltagerinvolvering, hvor der arbejdes med de gængse udfordringer, som 

de enkelte klubber kæmper med til dagligt.  
 

Undervisere vil på kurset være: 

 Lystrup: Maiken Møller (Dansk Squash Forbund) og Peter Andersen (Dansk 
Styrkeløft Forbund) 

 København: Karina Sørensen (Dansk Judo & ju-jitsu Union) og Benny 
Berthelsen (Dansk Hockey Union) 

 
Nedenstående emner vil blive berørt i større eller mindre omfang i både teori og 

praksis:   
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 Foreningsforståelse 

 Dig som leder 
 Adfærd og kommunikation 

 Fra ide til praksis 
 

Dagen vil være en blanding af indlæg, dialog og opgaver, hvor der arbejdes 

enkeltvis, 2 og 2 samt i grupper. 
 

Undervisningsmateriale 
Undervisningsmateriale udleveres på kursusdagen.  

 
Tid og sted 

Uddannelsen bliver gennemført på begge sider af Storebælt, så vælg mellem: 
 Lørdag, den 29. oktober 2016 i Lystrup Idrætscenter, Mødelokalet, Lystrup 

Centervej 102, 8520 Lystrup i tidsrummet 9.00 til 17.00. 
 Lørdag, den 5. november 2016 i Grøndal MultiCenter, Mødelokale 1, 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV i tidsrummet 9.00 til 17.00. 
 

Tilmelding og pris 
Tilmelding skal ske på mail til udviklingskonsulent Benny Berthelsen (bbr@dk-

hockey.dk) senest den 21. oktober 2016 for kurset i Lystrup og senest den 28. 

oktober 2016 for kurset i København. 
 

Ved tilmelding bedes du angive følgende oplysninger: 
Navn: 

Kursusdato:  
Mobilnummer: 

E-mail: 
Klub:  

 
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Disse fordeles efter først-til-mølle-

princippet. 
 

Dansk Hockey Union dækker for tiden prisen på de 500 kroner pr. deltager, for at 
give klubberne de bedst mulige vilkår for at udvikle og fastholde frivillige. 
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Program for dagen 
 
Velkomst over en kop kaffe og kort gennemgang af dagens program 
 
Foreningsforståelse 
 
Dig som Leder 
 
Frokost 
 
Adfærd og kommunikation 
 
Fra ide til praksis 
 
Opsamling og afslutning  
 
Tak for i dag   
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