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Bestil et klubudviklingsforløb med fokus på teenagere



Hvordan går det med ungdoms- 
fodbolden i jeres klub?
Fastholdelse af teenagere i fodbolden har 
været på dagsordenen længe og er stadig 
et aktuelt tema. Bevæg dig for livet ønsker 
at understøtte klubbernes arbejde med 
teenagerne, så vi i samarbejde kan gøre 
noget ekstra for at fastholde og tiltrække 
den svære aldersgruppe. Ønsker I at styrke 
ungdomsfodbolden i jeres klub, så kontakt 
jeres lokale Bevæg dig for livet-konsulent, 
som står klar til at tilbyde jer et klubud-
viklingsforløb med fokus på teenagere.

Nytænkning af ungdomsfodbolden
Vi skal turde se teenagerne som kritiske 
forbrugere, der går efter produkter med 
den bedste kvalitet. Det er netop her et 
klubudviklingsforløb med fokus på teen-
agere har sin styrke, da vi støtter jer i at 
synliggøre kvaliteten i ungdomsfodbolden 
og de tilbud, som I giver de unge drenge 
og piger. Dette klubudviklingsforløb 
involverer ikke kun klubbens bestyrelse 
- også spillere, trænere og andre frivillige 
omkring de unge bliver involveret for 
at sikre de bedst mulige resultater af 
forløbet.
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Om klubudviklingsforløbet
Med 30 timers dedikeret konsulentbi-
stand sikres I hjælp til at udvikle klubbens 
tilbud til teenagemålgruppen. Konsu-
lenten, der er fortrolig med arbejdet i 
en fodboldklub og de udfordringer, som 
hører til den daglige drift, planlægger og 
tilrettelægger hele klubudviklingsforløbet 
og faciliterer undervejs bl.a. to workshops, 
som er omdrejningspunktet for at sikre 
fremdrift i projektet.

Klubbens indsats består primært i gen-
nemførelsen af de prioriterede indsatser.
Bevæg dig for livet-konsulenten tager 
ansvar for at samle op på de to work-
shops og laver afslutningsvist også en 
evaluering på det samlede forløb.
Kort sagt: Ved at bestille et klubud-
viklingsforløb med en Bevæg dig for 
livet-konsulent sikrer I, at klubben 

Klubudviklingsforløb 
med fokus på 

teenagere.

Klubstrategi
(ledelse)

Klubmiljøet
(oplevelser og 

trivsel)

Træneren
(adfærd og  
pædagogik)

Træningsmiljø 
(progression og 

organisering)

igangsætter og kommer i mål med nye 
projekter, som til syvende og sidst skal 
give et endnu bedre grundlag for at fast-
holde og tiltrække teenagere.
Prisen for et klubudviklingsforløb er kr. 
2.000,-.

Fase Formålet med fasen

Fase 1 Analyse & research Afdække den aktuelle status på ungdomsfodbolden i klubben. 
Identificere klubbens muligheder og potentialer.
Formulere målsætning og formål med klubudviklingsforløb.  
Finde projektansvarlig i klubben. 

Fase 2 Udvikling og prioritering Udvikle og prioritere indsatser og projekter, som vurderes at 
kunne gøre en forskel for klubben og dens behov. 

Fase 3 Mål & handleplaner Fastsætte mål, fastlægge deadlines, definere konkrete opgaver 
og uddelegere ansvar, så alle involverede ved, hvad der skal 
gøres – og hvornår opgaven forventes at være løst.  

Fase 4 Implementering Realisere indsatser, aktiviteter og projekter i overensstem-
melse med den udarbejdede mål- og handleplan. 

Fase 5 Opfølgning & evaluering Afsluttende opsamling og evaluering på mål- og handleplan 
med henblik på at sikre, at prioriterede aktiviteter er gennem-
ført.
Effekt af gennemførte aktiviteter drøftes om muligt.



Dette er en underrubrik

Læs mere på bevægdigforlivet.dk/fodbold
Bevæg dig for livet – Fodbold hører under den overordnede Bevæg dig for livet-vision, som er et 
samarbejde mellem DIF, DGI, TrygFonden og Nordea-Fonden. Visionen handler om, at flere danskere 
skal være fysisk aktive, og at flere skal være medlem af en idrætsforening. Formålet med Bevæg 
dig for livet – Fodbold er at bidrage til den fælles Bevæg dig for livet-vision ved at styrke, hjælpe og 
udvikle fodboldklubberne.

Bestil et klubudviklingsforløb med fokus på teenagere
Vores Bevæg dig for livet-konsulenter står klar til at hjælpe jeres klub med at styrke ungdomsfodbold-
en. Kontakt jeres lokale konsulent i dag for at høre mere om jeres mulighed for at sætte større fokus 
på teenagerne.

Kontakt din lokale Bevæg dig for livet-konsulent
Jeppe Jensen 23 20 10 17 jeppe.jensen@dgi.dk Fyn

Henrik Sørensen 21 57 50 09 heso@dbu.dk Sydjylland

Michael Mathiesen 20 42 81 65 michael.mathiesen@dgi.dk Nordjylland

Anders Østergaard 51 66 02 21 anoe@dbu.dk Østjylland

Peder Henriksen 20 52 80 50 peder.henriksen@dgi.dk Midt- og Vestjylland

Ian Pedersen 21 33 32 80 isep@dbu.dk København/Bornholm

Casper Boe Jensen 31 20 62 00 Casper.Boe.Jensen@bevaegdigforlivet.dk Sjælland, Lolland  
og Falster

Frederik Løwenstein 61 15 16 81 frederik.loewenstein@bevaegdigforlivet.dk Nordsjælland

”Hvad der i begyndelsen virkede helt uoverskueligt, er nu blevet meget konkret. 
Hvad betyder eksempelvis et godt træningsmiljø? Det var rigtig svært at sætte 
ord på i begyndelsen. Men på et par timer med diskussioner i grupper og med 
sparring fra Bevæg dig for livet nåede vi ind til dét, vi synes er vigtigt – ikke kun 
med træningsmiljøet, men også på en række andre områder. Derfor sidder vi 
nu med en masse kvalificerede forslag til, hvordan vi kan skabe et endnu mere 
attraktivt tilbud til vores medlemmer, som gør UIF i stand til både at fastholde 
og tiltrække medlemmer. Det er et rigtig godt udgangspunkt for UIF’s videre 
udvikling”  
Lajka Feldager fra Ulbjerg IF


