
En guide til DIFs special-
forbund og foreninger fra DIFs 

UNGDOMSNETVÆRK 
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Hvem er vi?

Vi er alle unge mellem 18 og 25 år og kommer hver især fra et spe-
cialforbund, hvor vi udfylder en post på ledelsesplan. Vi har været 
med i DIFs UngdomsNetværk i nogle år. Her har vi organiseret flere 
træf for andre unge i samme båd. På træffene bruger vi hinanden 
til at få diskuteret vores rolle som frivillige idrætsledere, bl.a. har vi 
haft emner som 
- kompetenceudvikling 
-  rollen som ung leder i et etableret system
- ” at bruge et netværk” plus alt ”det løse”. 

Træffene er en energiopladning for os. Vi vender altid hjem fyldt med 
inspiration og geniale ideer, som vi skal hjem i vores specialforbund 
og realisere. Vi har også lavet en undersøgelse i specialforbundene, 
hvor vi har taget ungdomstemperaturen m.h.t. uddannelse og invol-
vering af unge. Og så er vi selvfølgelig fysisk aktive til møderne….. 
det er jo først og fremmest idrætten, der binder os sammen! 

Har du 10 min?

Alle forbund og foreninger søger efter opskriften på, hvordan man bedst rekrutterer 
og især fastholder unge i frivillige lederjobs i det frivillige foreningsliv.  

Man siger, at unge ikke har mod på at involvere sig i det frivillige ledelsesarbejde. 
Men de findes derude, de engagerede unge! 

Heriblandt forfatterne til denne pjece. Fælles for os er, at vi synes, det er vigtigt at 
fortælle, at der faktisk er unge, som godt vil tage del i det frivillige ledelsesarbejde. Vi 
tror på, at mange flere unge – også i dit specialforbund eller forening - er potentielle 
idrætsledere, hvis de motiveres på den gode måde.

Vi har ikke det færdige svar på, hvordan I skal involvere unge i jeres specialforbund, 
men vi kan bidrage med at kaste lys over spørgsmålet: ”Hvilke ingredienser skal der 
bruges til at involvere flere unge i frivilligt lederarbejde i idrætten?”
Vi vil med disse NYE LINIER give vores etablerede ledere og ”kolleger” en fornemmelse 
af, hvad unge synes er interessant ved idrætsledelse, hvordan vi gerne vil samarbejde, 
hvad vi sætter pris på og ikke mindst, hvad vi synes, I skal tænke på, når I planlægger 
at involvere unge i idrætsledelse. Vores råd til jer er baseret på vores egne erfaringer 
og oplevelser fra arbejdet i ledende organer i specialforbund og tilknyttede udvalg samt 
fra foreningsarbejde.
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Hvorfor lave leder-
arbejde? Tja… jeg kan jo spørge: 

Hvorfor lave havearbejde? Jeg kan godt 
lide at se ting gro. En idé skal plejes, og lige-

som en plante skal den have gode vækst-
betingelser.”

Martin 22 år

DIFs UNGDOMS NETVÆRK
På spørgsmålet om 

hvorfor unge ikke deltager i 
ansvarsopgaver i foreningen svarer 67%, 

at det er fordi, de ikke er blevet spurgt.

Abildgaard og Schøler: 
”Unge har også meninger”, 

Aalborg Universitet 2000
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Vores allerstørste motivation for at bruge tid og energi på frivilligt lederarbejde er, at vi 
får noget ud af det på det personlige plan. Det er langt fra det samme som at sige, at 
vi er egoistiske og kun involverer os for egen vindings skyld. Det er mere et udtryk for, 
vi gerne vil se, at ting flytter sig, og at vi har mulighed for at præge vores egen idræts-
gren. At vi lærer noget, der udvikler os som mennesker, f.eks. at tage ansvar for noget, 
at organisere, at kommunikere, at uddelegere, at samarbejde og så videre. Altså både 
organisatoriske og sociale kompetencer. Det er også vigtigt for os, at der er et socialt 
fællesskab med nogle, vi går godt i spænd med, f.eks. andre unge. Motivationen over 
alle er dog, at det er sjovt at være med, hvor der sker noget!

Unge kommer ikke for at blive opdraget i foreningens takt og tone eller i demokratiske 
omgangsformer, men ønsker at blive betragtet som ligeværdige samarbejdspartnere 
med egne ønsker og ideer. 

De færreste unge har lyst til at overtage en plads i bestyrelsen eller en fastlagt rolle i 
et eksisterende udvalg. Vi ønsker snarere at bruge foreningen som ramme for at udføre 
et selvvalgt projekt, som vi brænder for, evt. sammen med andre unge.

Så hvis I forventer, at unge bare glider ind i billedet og overtager posten for at køre 
videre i samme spor som sin forgænger, skuffer I ikke alene den unge, men også jer 
selv. Hvis I derimod giver plads til unges ideer og oven i købet støtter dem og bakker 
op med know-how, interesse og måske endda økonomi, vil I kunne fastholde unges 
engagement. Vi er overbevist om, at det på sigt kan betale sig, og at mange unge vil 
komme til at fungere som stabile ledere på et senere tidspunkt.
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Og hvad vil unge så?

Hvad kan 
specialforbund 
og foreninger 

forvente 
af unge?

UngdomsNetværkets 
top 5 over fede ting ved idræts-

ledelse:

1) Personlig udvikling     
2) Udfordringer       

 3) Sjov    
4) Fællesskab

5) Give andre fede oplevelser

UNGE  IDRÆTSLEDERE

4



Nogle ledere kigger efter kopier af sig selv. Dem har 
foreningslivet også brug for, men det er sjældent blandt 
unge, de finder deres folk. Vi synes, der skal et godt mix 
af både etablerede og unge til at sætte skub i aktiviteterne 
og holde hjulene i gang. Vores kvaliteter er primært, at vi 
kommer med en masse uspoleret gå-på-mod og energi. Vi 
er initiativrige og kan bringe fornyelse ind i idrætsledelse. 
Til gengæld mangler vi erfaring og overblik. Det har I 
etablerede ledere.  

Det betyder, at den optimale sammensætning består af både 
yngre og ældre ledere. Et succeskriterium er, at erfaringen og 
overblikket bliver brugt konstruktivt og ikke til at dunke os i hovedet med. Drop derfor:
”Det har vi prøvet før…!” Sig i stedet: 

For os at se, er der ingen vej udenom, hvis idrætten skal overleve som bevægelse med 
det frivillige arbejde som bærende element: Vi bliver nødt til at arbejde for et løbende 
generationsskifte, som bygger på et kompromis mellem på den ene side det etablerede 
foreningssystem og på den anden side de værdier, der findes der og vi unges mulig-
heder, ønsker og behov for at dyrke og organisere vores idræt.
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REKRUTTERING

”Det er fedt, at man kan 
samarbejde med alle de forskellige men-

nesker, man møder inden for idrætsverdenen. Der er 
landmænd, kioskejere, direktører og politibetjente – alle 

mennesker kan man lære en masse af at arbejde 
sammen med.”

Julie 24 år

I hvilket spejl kigger I, når I skal 
finde nye emner til jeres ledelse?

Nej… og ja! Hvis man ser på os med traditionelle foreningsøjne, er vi måske nok en 
smule troløse. Vores generations kultur – alt det I har opdraget os til – er på mange 
måder i direkte modsætning til den traditionelle foreningskultur. Gennem vores vej i 
uddannelsessystemet er vi flasket op med gruppearbejde, tværfaglige projekter, pro-
blemorienteret projektarbejde, vejledere frem for lærere i traditionel forstand etc. De 
gammeldags strukturer med fastlåshed i tid eller emne er afløst af fleksibilitet og 
råderum. Strukturerne eller betingelserne for udfoldelse har ændret sig.
Vi er måske knap så autoritetstro, som tidligere generationer var. Vi er opdraget til at 
stille spørgsmål, at være kritiske og til at undre os frem for blot at acceptere tingenes 
tilstand.
Når vi summer det sammen, er det måske ikke så mærkeligt, at unge ikke føler sig gearet 
til at indgå i en traditionel ledelsesstruktur med årsmøder, valg for to år til bestyrel-
sen, nedsættelse af faste udvalg med forudbestemte opgaver etc. Men vi er glade for 
at komme i vores forening og tror på, at foreningen lever. Vi vil gerne være en del af 
vores forening, men ud fra de forudsætninger vores øvrige liv bygger på. Lidt firkantet 
beskrevet kan man stille de to kulturer op over for hinanden som her:

Vi er i høj grad eksponenter for en ny kultur, hvor der ikke er tid til at vente på, at 
tingene sker af sig selv. Der sker mange ting i vores liv: Uddannelsen er krævende i 
forskellige perioder, vi rejser, vi flytter, tager på højskole, skifter kærester og venner 
og vi prøver måske kræfter med forskellige idrætsgrene. Vi er derfor ikke rigtig gearet 
til ”det lange seje træk”, men vil gerne give den en ordentlig skalle i perioder, hvor vi 
kan overskue indsatsen, og hvor energien og motivationen er der. 
Det betyder ikke, at I skal lefle for os, fordi vi melder ud, at vi er on/off. I må gerne stille 
krav til os, bare de er realistiske i forhold til vores kapacitet.

UNGDOMSKULTUR
Er unge 
troløse, 
ustabile 

zappere?

Ungdomsliv

Det etablerede foreningssystem �� Unge 
Stabilitet �� Fleksibilitet

‘Det lange seje træk’ �� Projektorienteret 

Hierarkisk system �� Ikke autoritetstro 

Fast forankrede værdier og traditioner �� Stiller spørgsmål og sætter værdier til debat 

Noise �� Voice
Unge opfattes som krævende,   Opfatter ‘systemet’ som ikke lydhør over for deres ønsker.
kværulerende, højtråbende.  Føles som om man ikke kan trænge igennem systemet
Tages som kritik af foreningen.  => exit

”Godt initiativ, må jeg høre lidt mere om det …?”

K
ultursam

m
enstød
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UNGE RÅDMentor
I forbundet og i foreningen vrimler det med 

uskrevne regler og normer, som en ny ung ikke har en 
chance for at kende. Det er svært at gennemskue, hvad der 

menes, hvad der hentydes til og hvad der måtte være af skjulte 
dagsordener. Vi anbefaler derfor, at den unge får en mentor. Det 
er en leder, der har været med i nogle år og er inde i jargonen. 

Det må gerne være en voksen, som er ung af sind og har sans 
for at guide den unge gennem junglen og som han eller 

hun også kan stille ”dumme” spørgsmål til uden at 
blive til grin.

Tænk over formen
Møder – hvor sjovt kan det være? Ofte er 

det formen, der er afgørende for, om vi synes det 
har været et godt møde. Langtrukne stillesiddende 

møder med få pauser, dirigent, ordstyrer, talerække er 
ikke noget vi tænder på. Vi vil hellere have en mere 

dynamisk og involverende mødeform, og vi kan 
lide at være fysisk aktive i pauserne.

Organisér arbejdet som
projektorienterede opgaver

Vi kan sjældent binde os for længere perioder af gangen, men vil gerne være med 
og køre på, når vi er der. Det betyder ikke, at man ikke kan stille krav til os, men det 
kræver, at rammerne for opgaven er aftalt på forhånd. Får vi oven i købet opbakning 
og støtte til at formulere vores egne ideer til projekter, er vores motivation langt 

højere, end hvis vi pålægges at køre videre med en gammel sag.

Tjek 
jeres 
image

De hvide kæmpe T-shirts tid er forbi. For ikke 
at tale om den blå blazer med forbundsnålen på 
brystlommen! Tænk ungt og tidssvarende, når 
I markedsfører jer. 
Vi vil gerne være stolte over at være med i 
et forbund eller en forening. Vi vil gerne føle 
os motiveret til at gøre reklame for vores idræt 
ved f.eks. at tage en tjekket T-shirt på, som 
også i andre sammenhænge er smart. 

Få unge til at tjekke varerne før I 
køber dem. 

Acceptér at vi er on/off
Vores livssituation er afgørende for hvor meget og hvor 

længe af gangen, vi kan binde os. Tag det snarere som et positivt 
træk, at vi er vores ansvar så bevidst, at vi på forhånd melder ærligt ud, hvis 

vi synes, opgaven er for stor. Det er jo netop tegn på, at vi tager ansvaret meget 
alvorligt, når vi påtager os en ledelsesopgave. Acceptér at vi er mindre stabile i 

traditionel forstand, fordi vi skal passe studier og fritidsjobs samtidig med, at 
vi også selv skal være idrætsaktive, have kærester og en hel masse andet. 

Og spørg ikke: ”Hvorfor går du allerede?”, når vi har været med et 
stykke tid, men sig hellere: ”Tak for denne gang, du er altid 

velkommen - vi har brug for dig!”

Synliggør 
kompetencer

Gør det synligt, hvad man kan få med sig i bagagen, 
hvis man yder et stykke frivilligt arbejde. Tag en snak 
med jeres unge ledere om, hvad de har af forvent-
ninger til posten/engagementet og find frem til, 

hvad der skal komme ud af det. Hvad bliver 
man bedre til, og hvordan kan man bruge 

det senere i livet? 

Motivér på den gode måde
Husk at vi er unge og stadig lidt grønne. Vi kan finde på at 

spørge om banale ting. Vi kan også lave fejl, og det skal der også være 
plads til. Vi vil gerne både have råderum og samtidig kærlig vejledning, som 

ikke nærmer sig kontrol eller styring. Vi vil gerne tage ansvar og lære nyt, men vi 
vil også gerne have en backup. Nogle gange kan vi det hele selv, andre gange vil 

vi gerne spørges og inddrages med nænsom hånd. Præsentér opgaverne 
på en positiv måde og ikke som det sure slid, kun den sidste 

idiot gider. Vis os mulighederne frem for begræns-
ningerne. 

Kommunikér åbent
Gør det attraktivt at være idrætsleder. Få unge ved, 

hvad en idrætsleder egentlig går og laver. Vær derfor åben om, 
hvad der sker i ledelsen og gør vejen fra beslutning til handling så 

kort som mulig. Vi er oftest mest fokuserede på aktiviteten og mindre 
bevidste om ledelsesarbejde. Hvis vi skal involvere os i ledelsesarbejde,  
skal det være mere gennemskueligt, hvad det hele går ud på. Giv også 

plads til os i jeres forbundsblade - det er motiverende at få lov til at 
komme til orde. Kommunikér gerne med os på ”vores egen 

måde”, f.eks. via SMS og Internet.

Netværk, netværk, 
netværk….

Det er guld værd at kende andre unge, der har lignende 
funktioner andre steder i forbund eller forening til erfarings-

udveksling, støtte og kammeratskab. Det sociale fællesskab 
betyder utrolig meget, og det er mindre forpligtende at sige ja tak 
til en plads i et netværk end en fast plads i et udvalg. Giv derfor 

plads til en platform og et fristed for unge i jeres forbund, hvor 
unge kan støtte og hjælpe hinanden - det er en god invester-

ing! Netværket kan blive en rugekasse for nye ledere 
og nye initiativer i jeres idræt.

Samarbejd med 
andre idrætsgrene

De fleste af os vil gerne have forskellige udfordringer. 
Samarbejd gerne med andre idrætsgrene eller andre 

organisationer om tværidrætslige arrangemen-
ter og turneringsformer. Alsidige tilbud 

tiltrækker unge.



Vi ses i fremtiden!
Vi har med denne pjece givet en udmelding til jer etablerede ledere i specialforbund 
og foreninger og forsøgt at give et indblik i, hvordan vi som unge i idrætsledelse ser på 
sagen. 

Vi håber selvfølgelig, at I vil tage os alvorligt og tage vores udmelding som en udfordring 
og en hjælp til at involvere endnu flere unge i idrætten. Vi lægger med andre ord op til 
et øget samarbejde mellem os og jer om en foryngelseskur - for idrættens skyld i 
fremtiden. 

Skulle I have lyst til at bruge DIFs UngdomsNetværk, er I velkommen til at henvende 
jer til konsulent i DIF Helle Carlsen, Udvikling & Rådgivning på telefon 4326 2051 eller 
hca@dif.dk, som gerne formidler kontakten videre til UngdomsNetværket.
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Før I går i gang med at involvere unge, så diskutér følgende punkter:

-  Hvem er jeres målgruppe?
-  Hvilke unge er det, I gerne vil involvere? 
 • Drenge    
 • Piger
 • Begge køn
 • De yngste unge på 13-19 år 
 • De lidt ældre unge på 20-30 år
 • Eller er unge over 30 år?

-  Skabe nye aktiviteter?
-   Få unges input til det eksisterende arbejde?
-  Involvere unge i projekter?
-  Få uddelegeret opgaver til unge?
-   Give unge eget ansvar for visse opgaver?
-   Give unge en fælles platform for udvikling af nye tiltag og aktiviteter?
-  Give unge gode oplevelser?
-  Uddanne unge?
-  Find selv på flere…..

Når I har besluttet, hvad der er jeres ærinde, så definér opgaverne nærmere sammen 
med jeres unge! Det er vigtigt, at tidshorisonten og ”energiforbruget” er afklaret.
Vær parate til at tage konsekvensen af jeres beslutning - også hvis det hen ad vejen 
betyder ændringer i vedtægterne, traditionerne eller økonomien!

Hvilke voksne er tovholdere eller mentorer for jeres nye unge?
Hvem hjælper de unge med at sikre, at deres røst bliver hørt i systemet?
Hvem sørger for, at navlestrengen til ledelse i specialforbund eller forening ikke brister?
Hvem holder de unge til ilden, når det kniber med gejsten?

�  TJEKLISTE?
??

� Hvordan 
kommer vi 
i gang med 
at involvere 
unge?

� Hvad er 
formålet 
med at 
involvere 
jeres unge?

� Hvordan?

� Hvem er 
tovholder?

?vord

TAG UDFORDRINGEN OP

Vi håber, I tager udfordringen op!

??
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”Ungdom og foreningsliv. Demokrati - fællesskab - læreprocesser”, 
Jens Christian Nielsen m.fl. Roskilde Universitetsforlag 2004. 
www.samfundslitteratur.dk
Bog om to-årigt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning (samarbejde mellem DIF, 
DGI og DUF) om tendenserne i unges deltagelse i det frivillige foreningsliv.

”Nye tider – nye foreningsformer?” udgivet af DIF, DGI og DUF 2004. 
Kan rekvireres gratis i DIF eller downloades fra DIFs hjemmeside www.dif.dk
Pjece med væsentligste facts og konklusioner fra et to-årigt forskningsprojekt om unges 
deltagelse i det frivillige foreningsliv.

”Godt Idrætsmiljø for Unge”, DIF. 
Kan rekvireres i DIF eller downloades fra DIFs hjemmeside www.dif.dk.
Folder om DIFs projekt af samme navn. Projektet gennemføres i samarbejde med en række 
specialforbund og henvender sig til foreninger, som ønsker at arbejde på at involvere unge i 
foreningslivet. Nærmere information hos konsulent Helle Carlsen, tlf. 4326 2051, mail hca@dif.dk

”Hjælp til selvhjælp”, Danmarks Badminton Forbund. 
Kan rekvireres i DBF eller downloades fra DBF’s hjemmeside www.dbf.dk
Folder om de kompetencer unge får ved at involvere sig i foreningsarbejde. 
Læs mere på forbundets hjemmeside www.dbf.dk/klub/leder.

”Kompetenceguiden”, Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002.
Kan bestilles via www.duf.dk

Pjece om hvordan unge kan bruge deres foreningserfaring, når de søger 
uddannelse og job.

”Når fritid fører til fremtid”, Dansk Ungdoms Fællesråd, 2002.
Kan bestilles via www.duf.dk
En rapport om kompetenceudvikling i de frivillige børne- og ungdoms-
organisationer.
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