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LEDELSESFUNKTIONER

Idrættens verden vil målet for 
ledelse ofte være:
•  Fastlægge visioner og mål i for-

længelse af klubbens idegrund-
lag. 

•  At få et arbejde eller opgave 
udført, i forhold til klubbens ide-
grundlag, visioner og mål.

•  At vedligeholde og udvikle grup-
pen af ledere og trænere, så den 
til stadighed er arbejdsdygtig.

For at nå dette mål må ledelsen 
foretage en række arbejdshandlin-
ger og vedligeholdelseshandlinger.

Eksempler:
•  Skabe resultater
•  Beslutninger
•  Vejlede
•  Instruere
•  Prioritere
•  Skabe fornyelse
•  Informere
•  Planlægge
•  Handle
•  Opfølge
•  Administrere
•  Søge oplysninger
•  Sætte normer
•  Vurdere
•  Kontrollere
•  Motivere
•  Skabe samspil
•  Løse konflikter
•  Koordinere
•  Fastlægge mål

HVAD ER LEDELSE?
Ledelse er at opnå resultater sammen 
med andre mennesker og gennem andre 
mennesker

NOTATER
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LEDELSESFORMER

NOTATER

LEDELSESFORMER 5

Ledernes og trænernes holdninger 
og adfærd har stor betydning for 
klubmiljøet.
Mange leder og træner er rolle-
modeller, for de børn og unge, de 
omgås.
Derfor er det vigtigt at være op-
mærksom på, hvilke holdninger og 
mål ledere, instruktører og trænere 
har.

LEDERADFÆRD OG 
FØLGEKONSEKVENSER

En negativ leder skaber 
en dårlig gruppe

En positiv leder skaber 
den gode gruppe

To negative ledere 
sprænger gruppen

To positive ledere deler 
eller samler gruppen

• Autoritær
• Følgeregler
• Resultatsøgende

• Laden stå-til

• Demokratisk
• Skabe fornyelse
• Samspil søgende
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HVAD ER EN KLUB?
”En klub eller forening er en sammenslutning 
af flere personer, der om en fælles interesse 
ønsker et samarbejde med det formål at 
varetage interessen”

Klubben er kendetegnet ved bl.a.: 

Klubben

Idrætslige aktiviteter: Andre aktiviteter:
Træning Medlemsmøder
Motion Kursusaftner
Instruktion Hytteture
Træningsture Bankspil
Konkurrencer Fester
Stævner og turneringer

Fysisk aktivitet – leg – samvær – samarbejde
Spænding – glæde – tryghed – variation

Klubben er således stedet, hvor medlemmerne får deres interesser og 
behov dækket.

STRUKTUR 

En klub bygger sin organisation på følgende struktur:

NOTATER

KLUB

Badminton Fodbold Gymnastik

KLUB

Badminton

Nogle klubber består af mange forskellige idrætsgrene og afdelinger, mens 
andre klubber udelukkende kun har en idrætsgren.

Medlemmer

Generalforsamling Bestyrelse
Formand – kasserer m. fl.

Udvalg



VEDTÆGTER 7

NOTATER

VEDTÆGTER
En forenings eller klubs juridiske grundlag 
er dens vedtægter. Vedtægterne bør omtale 
bestemmelser vedrørende:

•  Navn og hjemsted
•  Formål
•  Medlemskab af organisationer
•  Optagelse af medlemmer 
•  Kontingent og indskud
•  Udmeldelse og udelukkelse af 

medlemmer
•  Ordinær generalforsamling og 

dagsorden

•  Ekstraordinær generalforsam-
ling og ledelse

•  Valg af bestyrelse, udvalg o. lign
•  bestyrelsens konstituering
•  Regnskab
•  Revision
•  Vedtægtsændringer
•  Klubbens opløsning

Vision Hvor?

Idégrundlag
(værdier) Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Hvem og
hvornår?

Mål

Strategier

Handlingsplaner

Værdier

Ændres kun på
langt sigt

Bør justeres jævnligt



KLUBBENS NÆRE OG FJERNE 
OMVERDEN

En klub har berøring med mange 
forskellige personer, organisatio-
ner, myndigheder o. lign.
En klubs interessentmodel er en 
skematisk oversigt over de perso-
ner, grupper af personer, udvalg, 
organisationer o. lign., som klubben 

er i samspil med. Modellen set med 
en bestyrelses øjne kunne tage 
udgangspunkt i:

Klubbens interessentmodel skal 
være så entydig som muligt.
Eksempelvis bør udvalg opsplittes 
i de forskellige udvalg, der findes i 
klubben.

NOTATER

Foreningen og dens 
virke bygger på en lang 
række regler, normer 
og etik. Der er såvel 
skrevne som uskrevne 
love, og en del af dem 
tager udgangspunkt 
i samfundets 
almindelige lovgivning

NOTATER
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ANSVAR
Klubbens
Ledernes 
Medlemmernes
Forældrenes

OPGAVE
Din klubs interessentmodel – opstil din klubs 
interessentmodel set med bestyrelses øjne.

OPGAVE
Din egen interessentmodel – opstil din egen 
interessentmodel ud fra din lederfunktion i 
klubben.

Ledere

Special-
forbund

Elite-
udøvere

Lokal 
Union

Kommu-
nen

Sponsorer

Motion-
ister

Trænere

Klub-
bestyrelse

Udvalg

Fest

Ungdom

Bestyrelse Min



MÅLSÆTNING 9

MÅLSÆTNING
Hvad vil klubben? Hvad vil jeg? Hvorfor skal vi 
bruge tid og penge på en træningslejr?
Hvorfor skal vi være flere medlemmer?

Alt dette og tilsvarende spørgsmål 
har noget med MÅLSÆTNING at 
gøre.

Klubmål
Social – fester – træningslejre – 
kurser – stævner – klubhus

Administration 
EDB-styring – træner – uddannelse 
– kontorforhold – antal medlemmer 
– serviceniveau

Idrætslige
Resultater – niveau og placering – 
elite – bredde – motion – trænings-
tilstand 

Individuelle mål
Klubben har sine mål! Den enkelte 
udøver og klubmedlem, træneren 
og lederen har tillige bevidste som 
ubevidste mål.
Disse personlige mål bør hænge 
sammen med klubbens mål og 
planer.

MOTIVER

Der er årsager eller drivekrafter til, 
at vi deltager i idræts- og klubliv. 
Disse årsager kalder vi motiver. 
Eksempler her på kunne være: 
•  Nysgerrighed
•  Kreativitet
•  Selvhævdelse
•  Præstation
•  Fællesskab
•  Kontakt
•  Samvær
•  Spænding sanseoplevelse

•  Magt
•  Bevægelsesoplevelse

Motiver kan eksempelvis opdeles i 
følgende hovedgrupper:
•  Kontakt eller fællesskabsmotiver
•  Selvhævdelsesmotivet
•  Intellektuel- og aktivitetsmotiver
•  Følelsesmæssige motiver

NOTATER

OPGAVE
Kender du din klubs mål?
Nævn din klubs:

1. Idrætslige mål

2. Sociale mål

3. Administrative mål

Er kvaliteten af din klubs sociale mål tilfredsstillende for dig?

Hvad er dine mål som leder?...

Vurdér sammenhængen mellem din klubs mål, trænerens mål, med-
lemmernes mål og dine mål
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NOTATER Det er åbenlyst, at der skal et stort 
engagement og en kraftig positiv 
motivation til for at bruge megen tid 
og mange kræfter i forbindelse med 
et lederarbejde motivationen kan 
ligge i magt og prestige, at ”komme 
hjemmefra” eller i at have et sted 
at høre til. Ønsket om at være med 
til at skabe noget og bruge sig selv 
aktivt sammen med andre.

Dette engagement har størst mu-
lighed for at blive opfyldt der, hvor 
lederen oplever, at have indflydelse 
samt høste frygten af sin indsats. 

Klart overskuelig kompetence og 
arbejdsområder er ligeledes af 
positiv karakter.

De overnævnte forhold finder man 
især i klubber, hvor lederen er 
kendt af alle og betragtes som en 
for fællesskabet vigtig person. Ge-
nerelt steder, hvor der er et aktivt 
klubliv eller i en lille klub.
for ledere i de store klubber kan 
motivationen også ligge i offentlig 
omtale og den prestige, det medfø-
rer. 

Lederen trives dårligt, der hvor 
vedkommende kun er en fjern 
administrator eller bureaukrat og 
oplever sig selv som gratis service-
organ for mennesker, som medlem-
merne ikke har noget forhold til og 
omvendt.

LEDERTILFREDSHED

OPGAVE
Hvorfor har du valgt at være leder?

Hvilke motiver får du opfyldt ved at være leder? 
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Undersøgelser har vist, at mere 
end 80 % af en årgang af børn er el-
ler har været medlem af en idræts-
klub.

Det skønnes, at ca. 40 % af alle 
danskere ril stadighed er medlem 
af en idrætsklub.

Hele tiden og over hele sæsonen 
melder nye medlemmer sig ind i 
klubben.

Men – samtidigt foregår der en 
udmeldelsesstrøm – vi kalder det 
fraflad! Det sker på 6 forskellige 
måder:

1.  Fra en idrætsforening til en 
anden idrætsforening

2.  Fra en idrætsgren til en anden 
idrætsgren

3.  Fra idræt i idrætsforeningen til 
idræt uden for idrætsforeningen

4.  Fra aktiv idrætsudøver i idræts-
forening til anden fritidsudfol-
delse. F.eks. spejder, musikskole 
o. lign.

5.  Fra aktiv idrætsudøver i en for-
ening til passivitet m.h.t. fritids-
aktivitet.

6.  Fra aktiv idrætsudøver i en 
idrætsforening til aktivt idræts-
arbejde som leder, træner, støt-
temedlem o. lign.

Mange børn og unge dyrker flere 
end en idrætsgren, og på et eller 
andet tidspunkt vil mange vælge 
at prioritere at satse på en enkelt. 
Enten for at koncentrere sin træ-
ningsintensitet, således at ambiti-

onsniveauet kan højnes, eller også 
for at få frigjort noget til andre 
ikke-idrætslige aktiviteter.

Idrætten behøver ikke at tage hele 
”frafaldet inden for idrætten” som 
et nederlag. Men for den enkelte 
træner og forening, er der god 
grund til at beskæftige sig indgåen-
de med stort set hvert et medlem, 
der melder sig ud (falder fra). 

For der ER en årsag til, at det 
netop var DEN idrætsgren, der blev 
nedprioriteret eller DEN fritidsinte-
resse, der blev droppet.

Undersøgelserne omkring fra-
faldsproblematikken er mange, og 
resultaterne afviger ikke væsentligt 
fra hinanden. De hyppigste fra-
faldsårsager angives til at være:
•  dårlige træner
•  manglende lyst og interesse
•  mindreværdskomplekser over 

for dygtigere kammerater
•  klubbernes og ledernes ambitio-

ner om sejre
•  for lidt samvær efter træningsti-

den
•  de bedste forfordeles med res-

sourcer og faciliteter
•  kommer ikke på de bedste hold.

NYE KLUBMEDLEMMER 
– FRAFALD
Idrætsklubbens tilbud virker særdeles 
dragende på især børn og unge og i 
højere og højere grad også på voksne.

NOTATER

OPGAVE
hvorfor tror du, at nogle væl-
ger at melde sig ud af din klub: 
Nævn nogle årsager.
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DAGLIG LEDELSE
Den daglige ledelse i og af klubben løser 
opgaver og udfører handlinger i forhold til de 
mål og ideer, man har med sin klub og sine 
egne medvirken

I begrebet ”den daglige ledelse” 
indgår forskellige hovedelementer.
Eksempelvis analyse, vurdering og 
handling i forhold til:

MØDELEDELSE

Møderne er midler! Mødevirk-
somhed er en del a grundlaget for 
ledelsen i det daglige arbejde.
Et mødes formål er bestemmende 
for, hvordan det skal foregå og hvil-
ken teknik, der skal anvendes. Det 
er således bl.a. afgørende, om der 
før mødet er truffet beslutning ved-
rørende det emne, der skal behand-
les, eller beslutningen forusættes 
truffet på selve mødet. 

For nogle af de formelle møders 
vedkommende f.eks. generalfor-
samling, bestyrelsesmøder, udvalg 
og hyppighed måske fastlagt gen-
nem klubbens vedtægter og reg-
lementer. Andre møder etableres 
efter behov, idet deltagerkreds og 
dagsorden tilpasses den aktuelle 
situation manglende planlægning 
og grobund for fiasko.

Mange møder er ineffektive og 
måske direkte ressourcedrænende. 
Møder skal planlægges, afvikles og 
opfølges i forhold til formålet med 
mødet. Husk – et møde er et middel 
og ikke et mål i sig selv. 

Et mødes hovedformål, eller del-
mål, kan f.eks. være:
•  at informere
•  at instruere
•  at konsultere
•  at udvikle ideer
•  at tage beslutning
•  at løse problemer

ØKONOMI

Hvorledes skal min klub styres 
økonomisk? 
Hvilket forhold skal der være på 
indtægtssiden mellem eksempel-
vis kontingent, offentlige tilskud, 
sponsor-penge og selvskabte ind-
tægter i form af bankospil, fester, 
tilskuerentré osv.? 
Hvilke aktiviteter og støtte får de 
enkelte medlemsgrupper i forhold 
til deres kontingentstørrelse? 
Hvilke penge og kompetence har jeg 
i min lederrolle i klubben? 

NOTATER

OPGAVE
KLUBBENS PROFIL
Eksempel på spørgeskema:

Stærk <--> Svag

1. Medlems-
tilgang

2. Lederre-
kruttering

3. Trivsel – 
Klubåand

4. Information 
til medlem-
mer

5. At nå mål

6. Økonomi

7. PR-arbejde

8. Aktivitets-
tilbud

9. Klubfacili-
teter

11.

12. 
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INTERN INFORMATION
Medlemmer (aktive og passive), 
udvalgsmedlemmer, ungdom og 
senior, trænere, dommer og lign.  

Interne information starter med alle 
de forskellige oplysninger, som et 
nyt medlem skal have, når vedkom-
mende anmoder om at blive med-
lem. Ellers kan den interne infor-
mation klares på mange forskellige 
måder. Eksempelvis kan nævnes: 
medlemsmøder, møder for alle le-
dere/trænere, opslagstavle, hjem-
meside og sms-beskeder m.v.

EKSTERNE INFORMATION
Forældre, sponsorer, journalister, 
tilskuere, kommunen, specialfor-
bund/lokalunioner, stadioninspek-
tører, ”lokalsamfundet” og mange 
andre.

Eksterne information er klubbens 
ansigt udad til. Det kan tit være en 
god ide at have en bestem person, 
der varetager denne opgave. Det 
kan være en webmaster og/eller en 
PR-medarbejder o. lign.

Eksterne information og PR-arbej-
de har meget til fælles. Pr-arbejde 
har som oftest til formål ”at få så 
megen positiv omtale af foreningen 
som muligt”. Hensigten med dette 
kan for eksempel være: - at få flere 
medlemmer, - at få en sponsor, - at 
få tilskuertilslutning, - at bearbejde 
lokal politikere og at fastholde et 
bestem image af klubben.

Indirekte PR Kvaliteten i forenin-
gens arbejde. Udformningen af 
skrivelser, hjemmesidens opbyg-
ning o. lign.

Direkte PR Aktiviteterne i form af 
bl.a. pressemeddelelser, tryksa-
ger, plakater, direkte henvendelser, 
PR-arrangementer med bestemte 
formål osv.!

Opgave: nævn 10 vigtige forhold der 
har indflydelse på, hvorledes den 
daglige ledelse skal udformes – i 
din klub! 

INFORMATION-PR
For at en idrætsklub skal kunne fungere godt, 
kræves det, at den har gode kontakter og 
relationer til sine omgivelser. Dette sker via 
informationer, synlighed og netværkspleje?

NOTATER
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For at kunne varetage de enkelte 
funktioner tilfredsstillende kræves 
specielle forudsætninger i forhold 
til viden, holdning og færdigheder. 
Som eksempler her på kan nævnes:

Energisk • pålidelig • tålmodig • 
økonomiske sans • fleksibel • selv-
tillid • udholdende • afbalanceret 
• orden • pertentlig • nytænkning 
• visioner • arbejder systematisk • 
tåle kritik • situationsfornemmelse 
• politisk sans • social • selvbeher-
skelse • udadvendt • idrætsfaglig 
viden • evner samarbejde • tillids-
vækkende • psykologisk indsigt • 
ledelsesfaglig viden • organisato-
risk forståelse.

LEDERKVALIFI- 
KATIONER
Der er brug for mange forskellige typer af 
idrætsledere, og personer der skal løse 
opgaver, fordi der i klubben skal varetages 
mange forskelligartede funktioner

Formand

Næstformand

Bestyrelse

Sekretær

Revisor

Kasserer 

Idrætsleder coach

Ungdomsleder

Undgomsudvalgsformand

Elitetræner

Lilleputtræner

Old boys træner

Turleder

Eventleder

Speaker

PR-mand

Bladredaktør

Webmaster

Fest udvalg

NOTATER
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EN GOD LEDER 
Kan karakteriseres på følgende måde:

OPGAVE
Vurder kompetencer hos 
1) klubbens bestyrelse
2) klubbens udvalg

Det er vigtigt, der er en rimelig sammenhæng mellem den enkelte 
leders kvalifikationer og kompetencer og de opgaver eller funktioner, 
vedkommende skal løse i klubben. Er der ikke fornuftig sammen-
hæng, vil den pågældende leder som oftest hurtigt forlade ”lederger-
ningen”.
Ved rekruttering eller udvikling af ledere er et vigtigt punkt derfor at 
have afklaret, hvilke krav den aktuelle funktion eller opgave stiller 
til lederens kvalifikationer, og kompetencer. Fastholdelse af ledere 
hænger i høj grad sammen med anerkendelse og af relevante opga-
ver.

DEN GODE LEDER
•  kender sig selv
•  har føling med sine omgivelser
•  har et afbalanceret syn på sig 

selv
•  accepterer sig selv
•  kan se andres stærke sider, selv 

om det er egen svage sider
•  kan håndtere konflikter og kana-

lisere dem positivt
•  skaber et positivt og konstruktivt 

miljø
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NOTATER

DIF'S UDDANNELSES-
MATERIALE

Danmarks Idrætsforbund har ud-
givet en lang række emnehæfter, 
bøger og videoer inden for ledelse, 
træning, idrætsskader, psykologi 
etc.

Nyttig viden og inspiration i relation 
til idrætsskader, træningsplanlæg-
ning og andet kan bl.a. hentes på 
Danmarks Idrætsforbunds hjemme-
side www.dif.dk/publikationer.

Bestilling af materialer samt gratis 
brochurer og pjecer vedrørende 
DIF's uddannelsesvirksomhed kan 
ske hos Danmarks Idrætsforbund, 
Post & Print telefon 4326 2060 eller 
på www.dif.dk
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NOTATER
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