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INSPIRATIONSHÆFTE

Styrk 
frivilligheden 
i din klub



I uge 39 afviklede DBU Sjælland for anden gang Frivillig- 
Uge  – en uge i ’frivillighedens tegn’.

Hvis du og din klub ikke havde mulighed for at deltage i 
workshops, kampagner, konkurrencer og de mange andre 
aktiviteter, der blev afviklet i løbet af ugen, så har du chan-
cen for at følge lidt med i dette inspirationshæfte. Vi giver 
dig et indblik i nogle af de inspirationskilder og værktøjer, 
som ugen stillede skarpt på.

Ønsker du yderligere inspiration
og rådgivning om, hvordan I kan
styrke frivilligheden i klubben?
DBU Sjællands dygtige klubrådgivere er klar til at hjælpe 
din klub indenfor en lang rækker emner, som f.eks.: 
•  At give jer redskaber til rekruttering af flere frivillige

•  At opbygge klubbens værdier og fortælling - og dermed 
også klubbens sammenhængskraft

•  At få skabt et overblik over klubbens opgaver med års-
hjul og konkrete opgavebeskrivelser

•  At skabe en kultur med fokus på fastholdelse og aner-
kendelse af de frivillige

Vi kommer gerne forbi og tager en snak med jer om 
ovenstående. Og hvis I ønsker at sætte ekstra ind, tilbyder 
vi for kun 2.000 kr. et 30 timers klubudviklingsforløb til at 
skabe den udvikling, I ønsker i jeres klub. 

Hvis I har spørgsmål eller vil høre mere, så kontakt os 
på: info@dbusjaelland.dk, telefon: 46 34 07 43

DBU Sjælland  
sætter fokus  
på frivilligheden

Frivillighed er udfordrende og svær. For der mang-

ler ofte hænder til klubbens ungdomshold, stæv-

neafvikling eller noget helt tredje, og måske der 

kun dukker fem op til generalforsamlingen, når der

skal vælges nye til bestyrelsen. 

Men frivillighed er samtidigt også givende, fantas- 

tisk og fuldstændig UUNDVÆRLIG.

 I frivillige kan nemlig noget særligt – I kan få børn, 

der føler sig udenfor ovre i skolen til at stortrives i 

klubben, I kan lære unge om, hvad samarbejde og 

holdånd er, og I kan skabe varige positive minder 

for både børn, unge og ældre, som bliver en del 

af jeres klub. Eller sagt med andre ord: I kan gøre 

– og gør en kæmpe forskel i tusinder af fodbold-

spillende børn, unge og ældres liv.

Frivilligheden er derfor noget, vi skal værne om, 

og ikke mindst noget, vi skal hjælpe hinanden til at

opretholde og styrke i fremtiden. 

Derfor har vi i DBU Sjælland besluttet os for at 

sætte ekstra fokus på frivilligheden. 

Det gør vi løbende med diverse initiativer, men 

særligt i FrivilligUge 39, som vi netop har afviklet, 

har vi sat ekstra fokus på udviklingen af frivillighe-

den. Vi har blandt andet fundet og delt de gode 

inspirationshistorier.

Vi har sendt vores frivillige ambassadører rundt på 

banerne for at hjælpe jer i klubberne med rekrut-

teringen af frivillige. Vi har afviklet en workshop 

med fokus på værktøjer til rekruttering.

Og ikke mindst har vi sagt tak, for ’et tak’ kan be-

tyde en verden til forskel. Så derfor: Tak til alle jer

frivillige – både jer ude i klubberne og i DBU Sjæl-

lands udvalg og grupper. I er fodboldens DNA – I 

ER fodbolden!

Jakob Koed, 

formand for DBU Sjællands Bestyrelse
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// 17,5 mio. timer
lægger de fodboldfrivillige

i klubberne hvert år

// 4.145 mio. kr. 

ville det svare til, hvis de
fodboldfrivillige skulle lønnes

bare et enkelt år

// 126.000 frivillige 

er der i de i alt 1.650
DBU-fodboldklubber landet over

// 9.000 fuldtidsstillinger 

svarer fodboldens frivillige til.
Det er s amme antal, der arbejder på

Aarhus Universitetshospital

// 2,8 mio. kr.
er størrelsen på den gennemsnitlige

økonomiske samfundsgevinst, hvis fodbolden
får bare én person til at gennemføre en

erhvervsuddannelse

// 4,2 sygedage  
+ 35.000 kr.

sparer samfundet årligt, for hver borger
fodbolden rykker fra inaktiv til aktiv

De fodboldfrivilliges værdi 
for Danmark

For første gang nogensinde er der blevet sat kroner og ører på de fodboldfrivilliges
værdi for det danske samfund. Det er analysebureauet Damvad Analytics, der har sat
tal på, for at synliggøre det arbejde, der foregår hver eneste dag i klubhusene og på

grønsværen rundt omkring i Danmark.

Her får du et indblik i nogle af de fl otte resultater

Hvis du har lyst til at læse mere om de fodboldfrivilliges værdi,
så søg blot på ’fodboldens værdi’.

Så kommer den samlede udgivelse op som første link.
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Foran mig sidder Anders og Joakim. To 
unge brødre, der ikke engang er fyldt 
20, men ikke desto mindre to unge 
brødre med store drømme og ambiti-
oner. Drømme og ambitioner som er 
startet lige her – i Hareskov IF. Drømme 
og ambitioner, som deres frivillige virke i 
klubben for alvor har sat skub i.  

Har styr på Instagram  
– og det giver pote for holdet 
”Det begyndte for sjov”, fortæller An-
ders, den ældste af brødrene. ”Nogle 
fra vores hold havde lavet en Instagram-
profil, og vi spurgte egentligt bare, om 
vi ikke skulle stå for den. Så vi overtog 
den og laver nu alt muligt til den mange 
gange om ugen. F.eks. har vi lige lavet 
et photoshoot med alle holdets spillere 
og vi lavede også et stort awardshow, 
ligesom vi laver interviews, kampfakta 
og meget andet”. 

Joakim supplerer: ”Ja, vi har set på, 
hvordan de store fodboldklubber gør 
og så egentligt bare udviklet vores egne 
idéer ud fra, hvad der er brugervenligt, 
og hvad følgerne reagerer positivt på.” 

Og den ’professionaliserede’ Insta-
gramprofil er blevet særdeles populær. 
Faktisk så populær, at Anders blev gen-
kendt på gymnasiet: ”Er det ikke dig, 
der laver Instagram i Hareskov IF, spurg-
te nogen jeg slet ikke kendte. Det var ret 
sjovt at opleve og bare fedt, at mange 

kender til det, for det gør jo at flere har 
lyst til at blive en del af holdet. Vi starte-
de med 7 spillere, men er i dag 23. Det 
har populariteten på Instagram helt sik-
kert haft indflydelse på.”  

Og også videoproducenter  
– snart med eget firma 
Men Instagramprofilen er ikke det ene-
ste, som Joakim og Anders bruger mas-
ser af tid på i klubben. For dette forår 
kom klubben og spurgte, om de to 
brødre ville hjælpe med noget video-
produktion. 

”Det ville vi selvfølgelig gerne, for det 
er jo vores klub, og hvis vi kan bidrage til 
fællesskabet og hjælpe til, så er vi rigtig 
glade”, forklarer Joakim. 

Brødrene har derfor både været ude 
at lave en reklamefilm, da klubben afvik-
lede Pigeraketten, men også været ude 
at filme kampe, som klubbens hold kan 
bruge til taktisk forberedelse. 

Og videoproduktionen for klubben 
har givet blod på tanden – så meget, at 
drengene nu har startet deres eget fir-
ma, der laver reklamefilm. 

”Vi har fundet ud, at vi synes det er 
vildt sjovt at lave video”, fortæller An-
ders, ”og også fundet ud af, at vi supple-
rer hinanden vildt godt. Joakim er mere 
perfektionistisk, og jeg er god til at få 
tingene gjort. 

Vi havde virkelig ikke forestillet os, 

at vores interesse ville ende ud med 
eget firma. Vi startede jo bare for sjov, 
men har gennem klubben jo fået lov til 
at prøve en masse af, som har gjort os 
bedre og endnu mere opsatte på, at vi 
gerne vil arbejde med det i fremtiden.” 

Tiden i klubben er godt
givet ud, for man får  
mangedobbelt igen 
Men hvordan har man som ung tid til at 
lave alt det, som drengene har gang i for 
klubben? Med gymnasie og efterskole, 
lektier, fester og alt muligt andet må der 
være rigeligt at se til? 

”Det er der også”, forklarer Anders, 
”men vi har bare fundet en ny måde at 
strukturere hverdagen på. Før brugte 
jeg f.eks. tid på Netflix og med at scrol-
le Facebook igennem, men det gav mig 
ikke nogen værdi, så det har jeg faktisk 
bare droppet, så jeg kan bruge tiden på 
at lave video og Instagram til klubben i 
stedet”. 

”Og så giver det også masser af ener-
gi at bruge tid på at lave det her. For vi 
synes jo, det er rigtig sjovt”, indskyder 
Joakim. ”Hvis man er træt, men så tager 
ned i klubben og filmer eller laver inter-
views, så får jeg med det samme energi 
– så er jeg pludseligt ikke træt mere. Og 
så bliver det også nemmere at få skre-
vet den engelske stil, når man kommer 
hjem fra klubben, og den bliver helt sik-
kert også bedre, fordi man er glad og 
fyldt med energi.” 

Drengene bruger hver godt 10 timer 
om ugen på at vedligeholde, udvik-
le og filme til Instagram og diverse vi-
deoer. Alligevel vil de ikke betegne sig 
selv som frivillige i klubben. ”Næh, det 
har vi egentligt aldrig set os selv som. 
For vi bidrager jo bare til fællesskabet. 
Det er vel naturligt, når man er en del 
af en klub? Og det gavner jo både an-
dre, men også os selv - både nu og også 
senere hen i livet. Så det er ret win-win. 
Det burde alle unge bare gøre”, afslutter 
drengene, som om det var det mest na-
turlige i verden. Vil du også følge med 
i Joakim og Anders’ arbejde? Så tjek 
deres Instagramprofi l ud: https://www.
instagram. com/hareskovif/ 

”Det giver bare så meget

MENING 
at bidrage til fællesskabet”

Joakim Gregersen: 16 år

Anders Gregersen: 18 år

Hareskov IF

Medieadministratorer og videoeksperter
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For mange breddeklubber er skolerne livsnerven til at rekrut-
tere nye medlemmer og unge frivillige. Derfor greb fodbold-

klubben Maribo BK muligheden for at afvikle DBU’s skolekon-
cept ’Hovedet, Kroppen, Klubben’. Og det gav pote. Klubben 
fik 13 nye frivillige.

”Det er den bedste aktivitet, DBU nogensinde har lavet”, lød 
evalueringen fra Marina Pedersen, ungdomsformand, i Maribo 
Boldklub, efter afviklingen af aktiviteten.

Udskolingseleverne oplæres i
rollen som frivillig
Aktiviteten er bygget således op, at udskolingseleverne (7-9. 
klasse) på en ’Åben Skole dag’ først oplæres i rollen som fri-
villig hjælpetræner. Eleverne får bl.a. redskaber til at tilpasse 
øvelser til de yngre børns niveau og tips til kropssprog, samt 
hvordan man taler i børnehøjde. Efter grundig introduktion til 
rollen som hjælpetræner er det udskolingselevernes ansvar at 
føre de mindre elever gennem dagens forskellige bevægelses-
stationer. Ligeledes er det udskolingseleverne, der sætter sta-
tionerne op og tager det hele ned igen efter brug. 

”Jeg blev overrasket over, hvor gode 7.klasses-eleverne 
egentligt var til at agere hjælpetrænere - det vil mange voksne 
også kunne lære noget af”, fortæller Marina Pedersen.

Ikke nok med at udskolingseleverne prøver at være hjælpe-
trænere, så sættes der også fokus på de mange andre roller, 
man som unge kan have i en fodboldklub – f.eks. at hjælpe til 
i cafeteriet, lave hjemmeside eller sociale medier for klubben, 
være dommer osv. 

Simone Deisting Skejø, projektkoordinator på ’Hovedet, 
Kroppen, Klubben’ fortæller: ”Faktisk angiver hele 25 % af 
de udskolingselever, der er interesserede i at være frivillige i 
klubben, at de godt kunne tænke sig at hjælpe til med at lave 
hjemmeside. Og over 20 % vil gerne lave indhold til de sociale 
medier – f.eks. klubbens Instagram og Facebook. Det viser os, 
at de unge gerne vil inddrages i en bred vifte af frivilligopgaver 
i klubben, men mange af dem vidste inden ’Åben Skole dagen’ 
slet ikke, at det var en mulighed.”

Skolesamarbejde 
gav 13 nye unge frivillige

Kunne jeres klub også godt bruge unge frivilli-
ge, ligesom Anders og Joakim på forrige side? 
Men ved I ikke, hvordan I får fat på de unge? 
Så er DBU’s skolekoncept ’Hovedet, Kroppen, 
Klubben’ et godt tilbud til jer. Læs her, hvordan 
Maribo Boldklub fik fat på de unge frivillige 
gennem ’Hovedet, Kroppen, Klubben’

Om ’Hovedet, Kroppen, Klubben’

•  DBU stiller op med to instruktører på dagen, så det 
eneste, man som klub skal gøre, er at låse op for skolen 
samt stille med en-to frivillige, der vil tage godt imod 
elever og lærere samt præsentere klubben og mulig-
hederne for at spille fodbold og blive frivillig i klubben.

•  I ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ bliver man som klub 
matchet med en skole i lokalområdet. Denne skole del-
tager med op til 100 indskolingselever og op til 60 ud-
skolingselever i en ’Åben Skole dag’ i klubben.

•  Alt i alt giver aktiviteten altså klubberne mulighed for, 
med meget få ressourcer, at kunne arbejde med at få 
nye medlemmer og frivillige til klubben.

•  DBU og lokalunionerne åbner i november 2018 op for 
ansøgninger til afvikling af ”Hovedet, Kroppen, Klub-
ben” i 2019. 

Spørgsmål
Kan rettes mod projektkoordinator Simone Deisting 
Skejø på telefon 46 34 07 47 eller mail: fagdage@dbu.dk
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Mød DBU Sjællands 
frivillige ambassadørkorps

Vi fremhæver ofte alle jer fodboldfrivillige ildsjæle ude i klub-
berne, for I gør et fantastisk stykke arbejde.

Men vidste I, at der også er over 100 frivillige ambassadører
under DBU Sjælland som organisation, der løfter en kæmpe
opgave?

Der er selvfølgelig en bestyrelse – det ved de fleste nok, 
men derudover er DBU Sjælland så heldige at have tilknyttet 
alt fra Fair Play ambassadører, der tager rundt til kampe og in-
spirerer og går i dialog vedrørende fairplay. Til indrangerings-
grupper, der indrangerer både hold og dommere.

Der er også mange DBU Sjælland ambassadører, der arbejder 
målrettet med at skabe bedre dialog med - og tilbud for - for-
skellige målgrupper så som børn, unge, ældre, pige/kvinder 
og dommere. Mens andre ambassadører særligt har ansvar for 
at afvikle de mange DBU Sjælland aktiviteter så som Sommer-
land Sjælland Cups, trænerseminarer og meget mere.

Alt i alt en bred vifte af spændende opgaver, der er til gavn 
for jer, som det hele handler om: Klubberne!

Nedenfor er et udpluk af billeder fra ambassadørernes arbejde

Kunne du tænke dig at høre mere  
om rollen som  

DBU Sjælland ambassadør? 

Så kontakt projektkoordinator Simone Deisting Skejø 
på mail: sims@dbusjaelland.dk eller telefon 46 34 07 47



Som en del af FrivilligUge 39 afviklede DBU Sjælland en works-
hop fyldt med dialog, inspirationsoplæg og konkrete værktø-
jer til at rekruttere flere frivillige til klubberne. Aftenen bød
bl.a. på:
•  Lisette Willeforte Rasmussen fra Red Barnet gav tips til, 

hvordan man kan bruge helt enkle værktøjer til at rekruttere 
frivillige i klubberne.

•  Jørgen Wiell fortalte om, hvordan den selvkørende frivillig-
gruppe ’Superbedsterne’ med stor succes står for skolebe-
søg og afvikling af andre aktiviteter i Odsherred Golfklub – 
en model, der kan overføres til fodboldklubberne.
På de næste sider har vi samlet de vigtigste pointer fra de 

to inspirationsoplæg samt konkrete værktøjer, som din klub 
kan bruge til at styrke frivilligheden i jeres klub

Workshop: Styrk frivilligheden i din klub!

I ORD 
OG BILLEDER

”Der var nogle
relevante redskaber,
som gav stof til eftertanke. Gode
oplægsholdere og samtidigt var
det godt at få sat ansigt på folk fra
andre klubber”
- deltager på workshoppen

”Vores klub fik mange gode ideer
ift. frivillige fra de andre klubber”
- deltager på workshoppen

”Tak, for en spændende aften.
Idéerne vælter rundt i hovedet på
mig i dag efter mange spændende input”
- deltager på workshoppen

”Der kom mange
konkrete idéer
ud af workshoppen, som
vi kan arbejde videre med”
- deltager på workshoppen

7
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INSPIRATION UDENFOR FODBOLDENS VERDEN

Få inspiration fra 

’Superbedsternes’  
opgavebeskrivelse 

og arbejdsgang  
Jørgen Wiell på 64 år er en af ’Superbedsterne’ i Odsherred 
Golfklub – et frivilligteam med stor succes. Men succes med 
hvad? For hvad laver ’Superbedsterne’ egentligt? Jørgen 
Wiell gav os en forklaring:

”Vi er omkring 15 ældre, der hjælper til som frivillige i klub-
ben, når der afvikles aktiviteter for børn. Det er f.eks. i for-
bindelse med skoleklassebesøg og Juniorugen, hvor børn og
unge kan prøve kræfter med golfen nede i klubben.”

Startede med 3 frivillige – men nu kører det
bare derudaf med frivilligheden
’Superbedsterne’ har været et team i 3 år, hvor det startede
med tre frivillige bedsteforældre. Men som tiden gik fik flere
og flere øjnene op for, hvor hyggelig og god en indsats, man
får lov til at være en del af som ’Superbedste’. Jørgen fortæl-
ler, at han kendte nogle af dem, der var med i ’Superbedster-
ne’ i starten. Og at han egentligt syntes, det så ret hyggeligt
ud. ”Jeg var selv nytilflytter her i området, men begyndte at
bruge meget tid oppe i golfklubben. Når jeg gik ude på ba-
nerne og spillede golf, så snakkede mange af de andre ældre
om deres opgaver i ’Superbedsterne’, og det så rigtig hygge-
ligt ud, når de havde besøg af skoler. Så derfor spurgte
jeg, om jeg måtte være med”.

Det måtte Jørgen selvfølgelig gerne, og i dag er han en
del af teamet, der gør en stor indsats ift. rekruttering af nye
medlemmer – en opgave som bestyrelsen eller andre i klub-
ben ellers skulle lægge mange timer i.

Nærmere fortalt tager ’Superbedsterne’ ca. én gang om 
måneden Imod skoleklasser og introducerer dem til golfens
verden.

Klar opgavebeskrivelse gør det nemt at gå til opgaven
En af de ting, som har været afgørende for at ’Superbedster-
ne’ er blevet sådan en succes er, at det er nemt for de frivilli-

ge at gå til opgaven. Der er blevet udarbejdet en opgavebe-
skrivelse samt en plan over arbejdsgangen ved skolebesøg 
og et forslag til et program for skolebesøg. 

”Det gør det dejlig nemt at være frivillig”, forklarer Jørgen. 
”F.eks. får vi bare at vide af gruppens tovholder, at den og 
den dato, der kommer der x antal børn på besøg med skolen.
Hun skriver så rundt, hvor mange der kan deltage den dato, 
og hvis der er nok, så melder hun ind til sekretariatet, at vi 
skal bruge en golfbil samt andet udstyr. Fordi vi har en ned-
skrevet arbejdsgang, så behøver vi ikke rende til en masse 
møder for at planlægge skolebesøget, men vi mødes bare 1 
time før besøget og finder udstyr frem og finder ud af, hvem
der går med den ene gruppe af børn og hvem, der går med 
den anden. Det kan faktisk ikke være nemmere”, griner Jør-
gen og bemærker, at man skal være hurtig for at få lov at 
tage imod skoleklasserne, da der ofte er så mange ’Super-
bedster’, der melder sig, at der ikke er brug for alle de inte-
resserede.

Fællesskab og livsglæde
for sådan ’nogen som os’
Jørgen er ikke i tvivl om, at han vil anbefale alle at få lavet en
’Superbedste’-gruppe i klubben.

”Det giver så god mening for alle. Børnene er jo glade, og 
klubben får måske nogle nye medlemmer. Og derudover så 
giver det os pensionister et helt særligt fællesskab at være 
med til at løfte opgaver i klubben sammen. Vi glæder os 
virkelig til at få besøg.. Fordi man er pensionist har man jo 
stadig brug for at komme ud og møde nogle mennesker og 
holde sig i gang – og det må man sige, at vi får lov til her”.

Selvkørende superbedste  
aflaster bestyrelsen i  
Odsherred Golfklub

Undersøgelser viser, at ældre over 70 år, er dem der oftest er frivillige i Danmark, 
da der både er mere tid til og øget lyst til at være en del af et fællesskab.

Idéer til hvad ’Superbedster’ kan lave i din klub – mens I andre er på arbejde:
• Afvikle børnehavedage
• Afvikle skolebesøg
• Afvikle fodboldfitness træninger for byens ældre
Og meget mere….

Jørgen Wiell, 64 år

Odsherred Golfklub

Frivillig i Team ’Superbedsterne’

VIDSTE DU…? 
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og arbejdsgang  

9

– så kan I også komme i gang med  
selvkørende ’Superbedster’
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INSPIRATION UDENFOR FODBOLDENS VERDEN

Lisette har arbejdet med rekruttering af frivillige i mange år 
gennem hendes arbejde i Red Barnet. Og som Lisette siger, 
er DBU’s organisation og Red Barnets slet ikke så forskellige 
endda: ”Red Barnet har jo lokalforeninger rundt i hele landet, 
der fungerer ligesom fodboldklubber - klubber med en be-
styrelse og forskellige udvalg, der består af frivillige ildsjæle. 
Så vi kan helt klart lære noget af hinanden”, forklarer hun til 
frivillighedsworkshoppen i uge 39, hvor hun har indvilget i at 
give nogle af Red Barnets tips videre.

Tegn jeres organisation og skab overblik
Et af de tips til rekruttering af frivillige, som Lisette har arbej-
det med i mange år i Red Barnet er, at man som forening skal 
sørge for at lave forarbejdet ordentligt, før man kan gennem-
skue, hvilke frivilligopgaver, man egentligt har. ”I stedet for at 
lave en stor forkromet frivilligstrategi, så anbefaler vi vores 
foreninger, at de helt enkelt tegner deres organisation. Det 
betyder mere konkret, at de sætter sig ned og får et overblik 
over hvilke forskellige opgaver, der er i klubben, og som man 
ønsker, der skal være i fremtiden. Vi bruger helt konkret en 
simpel skabelon, som vi kalder ’Frivilligblomsten’”, forklarer 
Lisette og fortsætter: ”Når man har udfyldt ’Frivilligblom-
stens blade’ med klubbens forskellige opgaver så har man 
et overblik over klubben og hvilke opgaver, man mangler fri-
villige til. Og så kan man gå videre til næste skridt, som er at 
overveje, hvem der har kompetencer og lyst til at udføre de 
opgaver, man mangler frivillige til.”

Syn for forskellige kompetencer
og interesser er vigtigt
Kompetencerne og lysten skal være der, understreger Liset-
te nemlig: ”Alt for ofte ser man, at en person, der egentligt 
gerne vil have den direkte kontakt til børn og forældre, bliver 
placeret i et udvalg, hvor det handler om strategier og bud-

getter. Og det er vejen til at dræbe al motivation. For kan du 
lige forestille dig at sidde til det ene lange møde efter det 
andet, hvis du bare gerne vil give en hånd med som træner 
ude på banen?”. Igen er ’Frivilligblomsten’ et godt redskab til
at få syn på sagen ift. kompetencer og interesser. ”Når man 
har delt opgaverne op, som jeg lige beskrev, så kan man også 
tydeligt se, at det ikke er den samme person, der nødvendig-
vis skal søge sponsorer, som også skal være træner. For folk 
er forskellige, og det skal vi se som en god ting - for så er der 
nemlig både nogen, der elsker at nørde i Excel og nogen som 
mig, der bare elsker at komme ud og gå i dialog med folk. 
Alle typer er derude – det gælder bare om at finde dem og 
få dem med på holdet.”

Spørg, spørg, spørg og tænk digitalt
Men hvordan finder man så frem til både Excelnørden og 
den sociale menneskekender og får dem involveret i klub-
ben? ”Det er skide svært, men der er måder, der virker. Det 
allerbedste er at spørge personligt. Så gennemgå dit net-
værk – hvem har endnu ikke frivilligroller, men kunne passe 
ind i en af ’Frivilligblomstens blade’? Du kender helt sikkert 
nogen, der gør, men måske de ikke er en del af klubben end-
nu? I så fald bliver det din opgave at sælge dem idéen, så de 
kan se, hvorfor det giver mening at blive en del af klubben 
som frivillig”, beskriver Lisette. Desuden kan digitale veje til 
rekruttering også give meget, forklarer hun. F.eks. har mange 
kommuner deres egen frivilligportal, hvor man kan lægge et 
opslag op på en specifik opgave, ligesom Facebookopslag 
på byens eller områdets lokale side kan skabe opmærksom-
hed omkring klubben til nogle af dem, der ikke allerede er en 
del af dem. ”Det er ikke nemt at have med frivillighed at gøre,
men til gengæld er det bare mega fedt og givende, så vi skyl-
der os selv at gøre vores forarbejde ordentligt og tænke lidt 
ud af boksen”, runder Lisette af.

Lisette Willeforte  
Rasmussen

X år

Konsulent i Red Barnet

Overskuelige redskaber  
gør det lettere at rekruttere 

frivillige til klubben

Få inspiration fra 

Red Barnets værktøjer  
til frivilligrekruttering 



INSPIRATION UDENFOR FODBOLDENS VERDEN

Få inspiration fra 

Red Barnets værktøjer  
til frivilligrekruttering 

– så kan I også få et overblik  
over jeres frivilligopgaver
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Prøv selv, om du kan 
skabe overblik over 
jeres organisation’



En af de klubber, der fik besøg var Snekkersten IF. For-
mand Michael Møllgaard Nielsen fortæller:

”Vi fik hele 15 udfyldte tipskuponer på dagen – altså 15 
nye, der gerne vil hjælpe med frivilligopgaver i klubben. 
Herunder var der tre kvinder, der gerne vil arbejde med 
frivillighed. De bliver nu en form for frivilliggruppe, der skal 
hjælpe klubben med at rekruttere og fastholde frivillige 
fremover.

Så vi havde stor succes med af have ’Giv en hånd – og 
gør en forskel’-karavanen forbi og valgte også at gøre no-
get ekstra ud af det, så vi havde en kaffevogn med rundt 
og havde fået et skriv i lokalavisen. Det skabte rigtig god 
dialog og synlige resultater. Derfor har vi også besluttet 
os for at afvikle en sådan dag igen, når indendørssæsonen 
starter.”

DBU Sjælland ambassadører
hjalp klubberne med  
rekruttering af frivillige

GIV
EN HÅND
- OG GØR EN FORSKEL

Fra undersøgelser ved vi, at 36 % af de ikke-frivillige gerne ville 
give en hånd med, hvis bare de blev spurgt!

Vi ved også, at det kan være svært at få taget sig tid til at 
spørge i en travl hverdag!

Derfor satte DBU Sjælland i FrivilligUge 39 sig for at hjælpe 
klubberne med netop dette – at spørge flere, om de vil give en 
hånd med!

DBU Sjællands frivillige ambassadørkorps tog i ugens løb 
forbi 26 klubber på Sjælland. Med sig havde de foruden farveri-
ge t-shirts og pastilæsker med sloganet: ’Giv en hånd – og gør 
en forskel’ også en tipskupon med forskellige konkrete opgaver, 
man som frivillig kan hjælpe med i klubben.

Dette dannede baggrund for mange gode snakke med for-
ældre/bedsteforældre/unge udenfor banen og flere udfyldte 
på dagen tipskuponen med opgaver, de gerne vil give en hånd 
med fremover.

DBU Sjællands ambassadører i aktion …
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GIV
EN HÅND
- OG GØR EN FORSKEL

Det er søndag formiddag. Final4 åbner om en lille time, men
i forplejningsteltet summer det allerede af liv. Flemming er 
ved at give de sidste instrukser til resten af medlemmerne i 
Forældreklubben om, hvad der skal gøres, da DBU Sjælland 
melder sin ankomst for at høre om, hvad Forældreklubben 
egentligt er for en størrelse.

Engagerede forældre gør en forskel
”Forældreklubben opstod for snart 20 år siden”, forklarer 
Flemming. ”Og det går i al enkelthed ud på, at vi er nogle for-
ældre, der sammen tager en tørn for klubben og sørger for at
løse en række konkrete opgaver i klubben. Som du kan se, er
vi i dag ansvarlige for salg af mad og vand til Final4, men vi
har også hjulpet til ved mange andre stævner og selv afviklet
stævner med flere hundrede spillere, arrangeret halfester og
senest klubbens store 100-års jubilæum.”

Forældrene varetager således en række afgrænsede kon-
krete opgaver i klubben. Og det er Forældreklubben der selv
rekrutterer nye forældre til at være med. ”Det, at vi står for alt 
det her på egen hånd, det giver jo formanden og de andre i 
bestyrelsen mulighed for at lægge deres kræfter andre ste-
der, for der er jo nok at tage sig af som klubleder”, forklarer 
Flemming, ”Og så giver det jo også et økonomisk råderum i 
klubben, som man ikke skal undervurdere. F.eks. fik klubben 
for nogle år siden råd til materialer for 150.000 kr., fordi For-
ældreklubben havde tjent det ind. Og sidste år gav vi 80.000 
kr. til trøjer til spillere, der skulle afsted på fodboldtur.”

Rekruttering gennem netværk
Flemming lægger ikke skjul på, at det dog ikke altid er en 
dans på roser at rekruttere nye forældre til at være med i For-
ældreklubben. ”De seneste par år har vi ikke været så mange,
for ligesom mange andre klubber, så oplever vi også, at man-
ge forældre ikke har interesse I at hjælpe til så snart børnene

ikke skal følges til træning mere. Så tænker de ligesom lidt: 
’Jamen så bliver jeg bare hjemme’ i stedet for at tage med 
og fortsætte som frivillig i klubben. Så derfor har vi måtte 
ud og bruge vores netværk ift. rekruttering af nye forældre”, 
forklarer Flemming.

F.eks. har det ofte givet pote at skrive rundt til holdlederne, 
som så kunne brede budskabet om, at der manglede frivillige 
videre til forældrene på deres respektive hold. Ligeledes er
Facebook blevet brugt til at dele opslag om, at Forældre-
klubben mangler frivillige til specifikke opgaver. Og så har 
alle fra Forældreklubben t-shirts med Forældreklub-logo på,
når de er på vagt, hvilket også er med til at øge synligheden
omkring initiativet. ”Så det lykkes faktisk altid at finde frivil-
lige, selvom det nogle gange holder lidt hårdt”, smiler Flem-
ming.

Organisering og mandat
er vigtig nøgle til succes
Noget af det, der har gjort, at Forældreklubben har kunne 
eksistere så mange år, og dermed også gøre en forskel i klub-
ben gennem så mange år, er ifølge Flemming, at man har 
fundet en struktur, der virker. Det er f.eks. ultravigtigt, at For-
ældreklubben har et sæde i bestyrelsen. ”Ellers kan vi jo ikke 
komme videre med vores planlægning og idéer. Så det er 
smart, at man har afklaret mandatet ved at deltage i besty-
relsesmøderne.” Ligeledes holder Forældreklubben møder 
hver anden måned. Her drøfter de, hvad der skal ske i den 
næste periode, om der skal gøres nogle særlige indsatser mv. 
”Det giver også noget socialt, at vi mødes relativt ofte, for 
der er ingen af os, der har børn i klubben mere, så Foræld-
reklubben er det, som vi alle holder fast i ved klubben. Det 
synes, jeg er kanon”, afslutter Flemming.

Flemming, 54 år

Ølstykke FC

Formand for Forældreklubben 

indtil for ganske nylig,  

nu næstformand i klubben

”Så det lykkes faktisk altid at finde 
frivillige, selvom det nogle gange 
holder lidt hårdt”

 Ølstykke FC’s Forældreklub 
skaber rum for forældreinvolvering
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”Mere end 30 flygtningebørn er medlem i vores 
klub”, fortæller Jens Larsen, ungdomsformand 
for Helsingør IF med stolthed i stemmen, da 
DBU Sjælland spørger, om der er noget, de som 
klub i særlig grad lykkes med. 

Og hvordan er det så lykkedes, spørger man 
sig selv, når man ofte hører om frafald og forfej-
lede forsøg på integration i fodboldklubberne?

”En stærk kultur med en nytænkende ret-
ning for rekruttering af de frivillige er helt sik-
kert en af nøglerne bag”, forklarer Jens.

Ikke noget problem at skaffe nok
frivillige til flygtningeprojekt
”Det har faktisk ikke været svært at finde fri-
villige til at varetage projektet, hvor målet er 
at integrere flygtningebørn i vores klub.”, for-
tæller Jens. ”Jeg tror, det er lykkes, fordi vi 
sammen med Red Barnet, som er partner i 
projekt ’Plads til Alle’, har tænkt i rekrutte-
ring udenfor klubmiljøet til den frivillige følge-
ordning, og således har involveret klubbens lokalområde. Red 
Barnet har en masse gode erfaringer ift. rekruttering af frivilli-
ge, og dem har de gjort brug af til at finde frivillige følgeven-
ner. De har ligesom tænkt: ”Der må være nogen, der ikke har 
tilknytning til klubben i dag, men som 
kan se det givtige i at hjælpe med at in-
kludere børnene i et sundt fællesskab”, 
siger Jens. Derfor slog Red Barnet bl.a. 
et opslag vedr. frivillige følgevenner op 
på kommunens frivilligbank og lynhur-
tigt lykkedes det at finde frivillige, der 
havde lyst til at støtte op om børnenes 
træning og følge dem til træning en 
gang om ugen.

”Der var mange, der aldrig før hav-
de været nede i klubben, der via Red 
Barnet pludseligt henvendte sig med interesse for at være 
frivillig følgeven til et flygtningebarn. Det gjorde, at vi kunne 
starte projektet op uden at have det sædvanlige besvær med 
at finde frivillige blandt medlemmernes forældre, der jo har en 
masse andre opgaver i forvejen, og det letter byrden og øger 
lysten til at kaste sig ud i flere af sådanne projekter.”

Trænermanual baner vejen
for et godt samarbejde
Et stort fokus på rekruttering af frivillige fra lokalområdet er 
dog ikke eneste nøgle til succes i projektet. For trænerne, hvis 
hold de mange flygtningebørn inkluderes på, skal også være 
med på idéen.

Derfor har klubben arbejdet med at skabe en stærk kultur, 

hvor breddefokus og rummelighed er fundamentet. Herun-
der har klubben udarbejdet en trænermanual, hvori der eks-
plicit står, at der skal være ’plads til alle’ på holdene – uanset 
forudsætninger og niveau. Manualen skal alle trænere, før de 

tildeles en trænerpost acceptere, og der 
sker således en forventningsafstemning 
fra start af.

”Det gør det  meget nemmere at tage 
en snak, hvis nogle trænere bliver for re-
sultatorienterede og glemmer, at det er 
breddefodbold, der er sjovt og socialt, 
som vi spiller. Man kan sige, at vi gennem 
en tæt og god dialog med trænerne bru-
ger manualen som en daglig rettesnor. 
Hvis trænerne ikke kan acceptere, hvad 
der står i den, så må vi sige til dem, at det-

te ikke er klubben for dem. Vi vil nemlig hellere have færre af 
de rette frivillige, end have mange frivillige, der ikke er rigtige 
til opgaven.”

Projektet giver noget helt særligt
Og netop fordi man har formået at finde de rette frivillige til at 
være en del af indsatsen, så er projektet blevet en stor succes, 
mener Jens. ”Jeg hører gang på gang fra de frivillige, hvordan 
det her projekt, gør noget helt særligt - ikke bare for de flygt-
ninge som integreres i vores klub - men også frivillige og eksi-
sterende medlemmer. Det giver en sammenhængskraft og en 
rummelighed, der præger hele klubben. Og det kan man, som 
kun være stolt over at være en del af”, afslutter Jens.

Jens Larsen, 55 år

Helsingør IF Fodbold

Ungdomsformand og  
U19-træner i klubben

”Jeg hører gang på gang  
fra de frivillige, hvordan det  
her projekt gør noget helt  
særligt...

Involvering af lokalsamfundet giver 
nye frivillige i Helsingør IF Fodbold

TAK, 
til alle jer frivillige ildsjæle. I gør en kæmpe forskel.
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til alle jer frivillige ildsjæle. I gør en kæmpe forskel.


