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DMU Klublederuddannelse
Klubudvikling og kompetenceudvikling
for frivillige ledere

DMU Klublederuddannelse - få en stærkere klub og bliv en bedre leder!
I 2017/2018 udbyder Danmarks Motor Union for anden gang DMU’s Klublederuddannelse med fokus på
kompetenceudvikling af frivillige ledere samt generel klubudvikling.
Undervisningen gennemføres i samarbejde med Idrættens Kompetence Center – læs mere på www.ikce.dk.
Mange klubber oplever, at det er vanskeligt at finde de nødvendige ressourcer til at kompetenceudvikle den
enkelte frivillige leder i klubben. Ikke desto mindre har der både fra flere klublederes og DMU’s ledelses side
igennem længere tid eksisteret et ønske om at kunne tilbyde et uddannelsesforløb med fokus på støtte til og
kompetenceudvikling af klubbens ledelse.
På klublederuddannelse vil deltagerne få inspiration og værktøjer til at løse de samarbejdsopgaver, man har
som bestyrelsesmedlem og frivillig i en klub, støtte og sparring i forhold til den enkelte klubs konkrete
udfordringer samt gensidig erfaringsudvikling og netværk med DMU's ansatte og andre frivillige klubledere.
Kursusdeltagere vil være klubbens bestyrelse og udvalgsansvarlige. For at sikre forløbets forankring i klubben
kræves mindst to deltagere pr. klub.
Uddannelsesforløbet
Klublederuddannelsen er sammensat af 2 emnebestemte undervisningsmoduler og en fælles workshop med
fokus på klubbernes opgaver og udfordringer. Hertil kommer forberedelse til de enkelte moduler samt opfølgning
fra både klubbens og DMU’s side. Forløbet afsluttes med, at klubbestyrelsen udarbejder en online
klubhåndbog/udviklingsplan.

Tid og sted
Undervisningsmodulerne afholdes fredag-lørdag d. 24-25. november 2017 og lørdag d. 27. januar 2018.
Adressen er Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.
Pris for deltagelse
Bruttoprisen for DMU’s Klublederuddannelse inkl. workshop er 6.000 kr. pr. person for de første to deltagere pr.
klub, herefter 2.500 kr. pr. person. (denne pris er før eventuelle tilskud fra kommunen og DMU).
Kursusmaterialer, forplejning og overnatning på 2-dagesseminaret er indeholdt i ovenstående priser.
Husk at søge om tilskud
DMU anbefaler, at alle deltagende klubber søger om kommunalt tilskud til deltagelse på klublederuddannelsen.
Klubber, som ikke får minimum 50 % af kursusgebyret dækket af kommunen, har mulighed for at ansøge om
støtte fra DMU til uddannelsen.
Tilmelding
Tilmelding til klublederuddannelsen sendes skriftligt til DMU på lkh@dmusport.dk senest d. 15. oktober 2017.

Kursusmodulernes indhold
Nedenfor er indholdet af de enkelte undervisningsmoduler og klubbesøg angivet i overskrifter.

2-dagsseminar
24.-25. nov. 2017

Værdiskabende bestyrelsesarbejde
•
•
•
•
•

Værdier og formål - vejen til mening og engagement i klubben
Foreningsledelse (vedtægter, ansvar)
Effektiv mødeledelse i bestyrelsesarbejdet
Strukturering af opgaver og viden (uddelegering, vidensdeling, rollefordeling)
Workshop – case omkring det gode bestyrelsesarbejde

Rekruttering, ledelse og fastholdelse af frivillige
•

•
•
•
•

Klubbens værdier og formål
Rekruttering
Koordinering
Anerkendelse
Kommunikation og konflikthåndtering

Workshop

Kommunikation, Events, ATK og Økonomi

27. jan. 2018

Workshop med fokus på klubbens opgaver og udfordringer. Alle klubber byder ind med
temaer, hvor udvalgte oplægsholdere skaber workshoppen i vekselvirkning mellem
oplæg og gruppearbejde blandt klubberne.
Af temaer vil være:
• Ekstern kommunikation (Kommune, naboer, sociale medier/lokalpresse og
krisehjælp)
• Events – (Udvikling af event, planlægning og stævneafvikling)
• Sponsorarbejde og fundraising
• Rekruttering og fastholdelse af medlemmer
• Økonomi og kontakt til kommunen (folkeoplysningsloven, tilskud, rapporter,
miljøkontrol)
• Ansvar og forsikring
• ATK, klubtræneruddannelsen og talentudvikling
• E-learning platformen Uddannelsesportalen
Opsamling og drøftelse af, hvordan vi får sat værktøjerne i spil hjemme i klubberne.

For mere information om klublederuddannelsen, kontakt DMU’s Uddannelsesansvarlige Lea Kahlke Hansen
på tlf. 29288012 eller lkh@dmusport.dk.

