KLUB-kompetencer
Uddannelse for frivillige – specielt rettet mod unge og nye i bestyrelsen - 1-dags klublederkursus
For bedre at klæde dig på til at varetage klub- og/eller ledelsesopgaver i den klub, du er aktiv i, har Dansk Fægte-Forbund (DFF) i
samarbejde med en række andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund udviklet uddannelsen KLUB-Kompetencer.
Målgruppen for kurset er nye medlemmer i klubbestyrelsen og især unge medlemmer, som gerne vil bidrage til klubarbejdet og
som har lyst til at prøve kræfter med de mindre opgaver i klubben.
Formålet med uddannelsen er at give en indføring i de basale principper inden for foreningsforståelse og daglig ledelse af de
frivillige i klubben.
Forudsætningen for at deltage på KLUB-Kompetencer er, at du har et ønske om at bidrage til at løfte opgaver, der findes i en
klub. Derudover skal du have lyst til at blive dygtigere inden for området ledelse og personlig udvikling.
Vidste du:
•
•
•

At 92% af erhvervsledere mener, at det fremmer unges erhvervsevner at være aktive frivillige
At 86% af erhvervsledere finder det positivt, at en ansøger har ledererfaring fra foreningslivet
At 79% af erhvervsledere selv har været aktive frivillige inden de var fyldt 30 år
(Foreningsliv og frivillighed – april 2019)

Indhold
Uddannelsen vil indeholde både praktik og teori. Der vil være stor involvering af deltagerne, og der arbejdes med de almindelige
udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt. Emnerne på dagen er:
•
•
•
•

Kommunikation
Ledelse – Dig som leder/tovholder
Udvikling – Fra ide til praksis
Bevidsthed – Foreningsforståelse

Tid og sted
Søndag, d. 27. oktober 2019 hos Dartklubben Fluen i Sønderborg, Grundtvigsparken 110, 6400 Sønderborg, kl. 10.00 - 17.00.
Tilmelding og pris
Tilmelding til udviklingskonsulent Martin Wiuff, konsulent-oest@faegtning.dk senest d. 10. oktober. Ved tilmelding skal du oplyse,
hvor meget foreningserfaring du har.
Prisen er 950 kroner pr. deltager, som dækker materialer, frokost og drikkevarer i løbet af dagen.
Beløbet faktureres af DFF til klubben ved tilmelding. I mange kommuner kan I søge om tilskud til lederuddannelse.

