
10 gode råd til rekruttering af unge frivillige: 
  

Generelt: 

1. Spørg dem, henvend jer personligt, prik til dem. En undersøglese viser, at 50 % af de unge, de 

ikke er frivillige i en klub, aldrig er blevet sprugt, om de har lyst til at være med. 

2. Ryst posen, når der rekrutteres trænere, ledere og frivillige. Se om der kan rekrutteres frivillige 

fra grupper, der ikke tidligere er rekrutteret fra. Unge som måske ikke i forvejen fremstår som 

egnede emner, kan vise sig at være interesserede og et aktiv. Hænger man fast i gamle rutiner, kan 

det være på tide at genoverveje måder at henvende sig til interesserede frivillige på. 

3. Fleksibilitet: Lav individuelle løsninger, der kan det gøre det muligt for den enkelte unge at 

fastholde sit foreningslivs i gennem et varierende ungdomsliv med mange andre forpligtelser. 

4. Støtte og opbakning. Der er konkurrence om de unge som aldrig før. Overvej, hvilken kontakt 

der er til de frivillige, hvordan I hjælper dem med opgaveløsning og i hvilket omfang, man 

værdsætter dem (ros og anerkendelse). 

5. Vis udviklingspotentialet. Sørg for at kommunikere de mange muligheder for selv – og 

kompetenceudvikling, som foreningsdeltagelsen indeholder. Gør de unge bevidste om, dels at de 

lærer noget, dels hvad de lærer. 

Træner - og dommerrekruttering -specifikt: 
6. Sørg for at have gode gerne yngre trænere /dommere som forbilleder, så unge tænker: Sådan vil 

jeg også være. 

7. Præsentér idéen om at blive træner/dommer så tidligt som muligt – også som en exitstrategi fra 

en aktiv karriere. 

8. Få gjort synligt, at man kan blive træner / dommer. 

9. Start stille og roligt med at tilbyde de unge at stå for opvarmningen og benarbejdet, dømme 

kampe, hjælpe de nye. Lad dem i praksis blive hjælpetrænere / øve dommergerningen som rollen 

ikke er helt ny, når de bliver sprugt. 

10. Orienter om kurser, tilbyd kurser og giv støtte til kurser. 

 

Rekrutteringens / fastholdelsens 3-trins raket - Aktiviteter tiltrækker - 

relationer fastholder. 
 

På sigt kan I styrke unges tilknytning til klubben ved samtidigt at tage højde for den virkelighed, 

unge opererer ud fra: 

1) Event-engagement – indgang til frivilligt arbejde - f.eks. fest, 1-dagsstævne, dommer for en dag. 



2) Projekt-engagement – afgrænsede forløb og aktiviteter. Lejr, stævne, afholdelse af introdag 

m.m. 

3) Hverdags-engagement – længere forløb og vedvarende engagement i foreningerne, inkluderer 

eksempelvis kurser og uddannelse. 

Rent praktisk gør I det i klubben, at I tilrettelægger konkrete og afgrænsede forløb med klart 

definerede opgaver, indhold og generelt er tydelige i kommunikation af, hvad I kan tilbyde den 

unge, og hvad den unge kan bidrage med. 

Pointen er, at oplever unge en god og meningsfuld start på deres frivillige karriere, er der på sigt 

større sandsynlighed for vedvarende tilknytning til klubben. Helt enkelt fordi fordelene bliver 

tydeliggjort i en relativ ung alder, hvor lysten til at gøre en forskel for andre, ikke nødvendigvis 

mangler, men hvor tid, uvidenhed om gevinsterne ved at være frivillig og livet i en markant 

brydningstid, måske er den største forhindring i at være frivillig? 
 


