
Det behøver ikke være så svært...

FÅ SUCCES MED JERES NÆSTE 
PROJEKT I FORENINGEN
Drømmer du om flere medlemmer og flere frivillige? Om at få en 
skarp bestyrelse og udvikle nye tilbud, der kan give flere lyst til at 
dyrke idræt hos jer?

Vi hjælper jer med at gøre drømmen til virkelighed og med at nå jeres 
mål. Tag fat i os, og bestil et skrædersyet udviklingsforløb.



Hvad kendetegner et foreningsudviklingsforløb

Nye aktiviteter, samarbejde, rekruttering eller andet. Ved 

et udviklingsforløb udarbejder I en målsætning og en handle-

plan på baggrund af en forudgående analyse af udfordringer 

og potentialer i jeres forening. Herefter skal I implementere 

jeres handlinger.

Undervejs sker der en evaluering, og et halvt eller helt år efter 

evalueringen laves en opfølgning for at se, om der er opstået 

nye ønsker og behov i jeres forening.

Oversigt over udviklingsforløbet

Fase 1: Analyse
Jeres muligheder og eventuelle udfordringer?

Formål

Vi afdækker foreningens selvforståelse og vi fi nder mulighe-

der, potentialer og opmærksomhedspunkter. 

Form

Typisk et møde/seminar 3-5 timer, hvor I har forberedt jer forin-

den – eksempelvis ved at have udfyldt spørgeskema/test. 

Værktøjer

Konsulenten vil vælge et af følgende værktøjer til jer:

- Foreningstesten

- Aktivitetsmatrix

- Frivillighedstjek

- SUMO-analyse

Fase 2: Mål og handleplaner

Hvad vil I gerne opnå og gøre?

Hvad gør I konkret for at nå målene?

Formål

- Fastlægge foreningens drømme og ønsker. 

- Beslutte mål og indsatsområder.

- Opstille handleplaner og milepæle.

Form

Typisk en skræddersyet procesdag 3-5 timer, hvor foreningen 

har forberedt sig på baggrund af sidste møde. 

Værktøjer

Konsulenten vil vælge ét af følgende værktøjer for jer.

- Idé realisering

- Målhierarki

- Backcasting

- Handleplansskema



Fase 3: Handlinger og implementering
Formål

Realisering af handleplanerne.

Form

I arbejder i foreningen med de udvalgte indsatsområder og 

mål.

Periode: Nogle foreninger arbejder hurtigt (3-6 mdr.) Andre har 

brug for større indsatser over længere tid – måske op til et år. 

 

Værktøjer

Konsulenthjælp aftales efter behov. 

I har mulighed for at tilkøbe procestimer, kurser mv. efter 

behov.

Eksempler på tilkøb:

- Styrk foreningen kurser

- Værdidebat

- Visionsseminar

- Idégenereringsworkshop

- Temakurser

Fase 4: Status og Evaluering

Hvilke mål og resultater er opnået?

Hvordan er implementeringen gået? 

Hvad har vi lært indtil nu, og hvordan kommer vi videre?

Formål

Evaluere forløb og skabe læring hos foreningen. 

Eventuelt justere mål og handleplaner.

Evt. revurdere tidsplan.

Form

Typisk et møde/seminar 1½-2 timer.  

 

Værktøjer

Konsulenten medbringer et evalueringsskema

Fase 5: Opfølgning

Hvad er der sket siden udviklingsforløbet? 

Er der ønsker og behov for et nyt forløb eller andet, som DIF/

DGI kan bidrage med?

Formål

Afdække ønsker og behov for nyt udviklingsforløb. 

 

Form

Typisk et møde af ½-1½ time – kan evt. ske telefonisk/SKYPE 

eller i forbindelse med anden mødevirksomhed.

Værktøjer



Hos DGI og DIF drømmer vi også. Vi har en vision om at gøre 
flere danskere aktive i idrætsforeningerne, og derfor vil vi 
gerne hjælpe din forening med at nå sine mål og blive mere 
attraktiv. 

Derfor vil vi gerne tilbyde din forening et udviklingsforløb, 
som bliver skræddersyet til jer. I er selv med til at bestemme 
projekt(er), mål m.m., og vi tilpasser hjælpen til jeres behov. 

Vi kan fx hjælpe din forening med at::
Få flere lokale til at melde sig ind i idrætsforeningen
Starte nye aktiviteter for fx de unge og mindske frafaldet
Uddanne trænere og instruktører 
Få styr på foreningens organisering, kommunikation el.lign. 
Gå i gang med et helt andet projekt.

Pris:    kr. 10.000
Tilskud lige nu  kr. 8.000
Din pris:   kr. 2.000

Foreningskonsulent  Anita Hylke Møller
Tlf. 79 40 43 76 - mob. 29 12 22 61
e-mail: anita.hylke.moeller@dgi.dk

DGI MIDTJYLLAND - TLF. 79 40 43 50
midtjylland@dgi.dk
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