
ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT 
I DANMARKS MOTORUNION

STRATEGI FOR UDVIKLING AF KLUBBERNE UNDER 
DANMARKS MOTORUNION 2019 - 24



FORMÅL

At formulere en samlet strategi og handlingsplan for udvikling af klubber og 
foreningsledere under DMU i perioden 2019 – 24 

Strategien har følgende delmål: 

• At formulere en samlet anbefaling til god klubdrift i klubberne under DMU 
for at skabe en fælles forståelse af elementerne i god klubdrift og 
derigennem styrke den daglige ledelse af klubberne under DMU  

• At styrke ledernes kompetencer ude i klubberne og derigennem gøre det 
nemmere og sjovere at være foreningsleder

• At styrke kvaliteten af de sportslige aktiviteter og medlemstallet via 
stærkere klubber og dygtigere ledere 

• At efterleve DMU´s strategiske mål om at uddanne 150 foreningsledere 
inden udgangen af 2021 i henhold til aftalen med DIF



IDRÆTTENS UDVIKLINGSCENTER 

• Der er indgået samarbejdsaftale med IUC som strategisk underleverandør 
og samarbejdspartner på projektet. 

• IUC deltager som underviser og kursusleder på de relevante kursusdage og 
seminarer i samarbejde med DMU´s konsulenter



• DMU ønsker med strategien at skabe en samlet ramme for 
klubudviklingen i forbundet, så vi kan udvikle klubberne ud fra en fælles 
forståelse for elementerne i god klubdrift

• Det er DMU´s overbevisning, at klubber som efterlever anbefalingerne er 
bedre rustet til at skabe gode sportslige miljøer, glade medlemmer og 
rekruttere og fastholde frivillige ledere i motorsporten. 

• Alle aktiviteter i den samlede klubudviklingsstrategi har derfor som formål 
at understøtte klubbernes muligheder for at efterleve anbefalingerne. Det 
gælder både uddannelsesaktiviteter og udviklingsaktiviteter målrettet de 
enkelte klubber.

”ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT”



DET ER DENNE HER VI GERNE VIL LEVERE ONLINE



”ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT”

Anbefalinger til ”God Klubdrift”  indeholder
9 konkrete anbefalinger til nøgleaktiviteter, som DMU ser som de vigtigste for at 
udvikle stærke klubber 
Indsatserne er struktureret omkring følgende typer af anbefalinger: 

• SKAL er indsatser som klubberne skal have styr på fordi de er afgørende for 
klubbens drift og ledelse

• BØR er indsatser som klubberne anbefales at have styr på fordi det vil styrke 
klubbens drift og ledelse væsentligt

• KAN er indsatser som klubberne foreslås at udvikle, fordi det vil styrke 
klubbens drift og ledelse yderligere



”ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT”
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BESTYRELSESARBEJDE

FUNDAMENTET SKAL VÆRE PÅ PLADS HVIS VI IKKE SKAL KØRE FAST 



VIDENSLEDELSE



BETYDNINGEN AF VIDENSLEDELSE
Udvikling

Tid

Uden en plan for videns opsamling  

= Tab af viden ved udskiftning af personer   

Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer 



BETYDNINGEN AF VIDENSLEDELSE
Udvikling

Tid

Med en plan for videns opsamling  
= Tab af viden ved udskiftning af personer   

Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer Udskiftning af personer 
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RISIKOSTYRING 

- Styr på den daglige drift via rettidig omhu



FRIVILLIGHEDSKOORDINERING

Lederen

Projektlederen

Træneren / Instruktøren

Specialisten 

Den frivillige 

(selv) Hjælperen



MEDLEMSREKRUTTERING



TRÆNINGSPLANER



MARKEDSFØRING



SPONSORARBEJDE



HVAD TÆNKER I? 

HAR VI GLEMT NOGET? 
ER DER NOGET VI SKAL HAVE SÆRLIGT 

FOKUS PÅ I DEN VIDERE 
UDVIKLINGSPROCES? 

7 MINUTTER MED SIDEMANDEN 



NÆSTE SKRIDT I PROCESSEN

1. Opsummering på jeres tilbagemeldinger 
2. Afklaring af anbefalingerne til indsatser i samarbejde med 

Uddannelsesudvalget og DMU´s bestyrelse
3. Udarbejdelse af undervisningskoncepter og værktøjer som kan hjælpe 

klubberne med at komme i mål med indsatserne 
4. Udarbejdelse af evalueringsværktøjer som kan måle på i hvilket omfang 

klubberne er i mål med anbefalingerne 
1. Dermed kan klubberne evaluere egne indsatser og udviklingspotentialer 
2. DMU får et samlet billede af klubbernes udviklingsbehov og kan målrette uddannelse 

og udviklingsaktiviteter derefter

5. Udvikling af lokale klubkurser med start til februar / marts 2020 tæt på 
jeres klubber så det bliver nemt og tilgængeligt at uddanne sig videre 

6. Udvikling af en online værktøjskasse hvor I som klubber kan finde 
skabeloner, vejledninger mv. til at lette det daglige arbejde



KLAR TIL START?
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