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Idrættens Topmøde - Kommentarer fra deltagere 

 

Tema I: Rekruttering af frivillige 

• Klubhåndbog med konkrete funktions- og opgavebeskrivelser – evt. udarbejdet i samarbejde 
med Fredericia Kommune og udvalgte foreninger  

• Synliggør værdi og betydning af frivillige  

• Udarbejdelse af strategi for rekruttering af frivillige – se f.eks. Erritsø GIF Rugby 
http://erritsoerugby.dk – Old boys-lounge med månedligt møde (fødekæde)  

• Rekrutteringsmanual  

• Anerkendelse af frivillige (trøjer med logo, fællesspisning, julegaver, fester etc.) 

• Mentorordning for unge og trænerteams (sidemandsoplæring)  

• Forældre som ressource for foreningen (forventningsafstemning, støtteforening etc.)  

• Klubhus og -lokale som “værested” for frivillige 

• Differentiering af kontingent (“Dem, som bidrager” vs.” Dem, som ikke bidrager”) 

• Opstarts- og afslutningsfest for frivillige  

 

Tema II: Faciliteter, herunder udnyttelse af eksisterende faciliteter samt anvendelse af outdoor 
faciliteter 

• Der er ledig kapacitet i flere kommunale idrætsfaciliteter, herunder Fredericia Idrætscenter 

• On-line booking af lokaler – både indendørs og udendørs - bør prioriteres højt 

• Fjernelse af 25 års-regel, som er en barriere for medlemskab af foreninger 

• 3. halvleg er en væsentlig del af klublivet 

• Koordinering af lokaler på skoler 

• Udlån af rekvisitter i forhold til udendørs faciliteter 

• Shuttlebus i aftentimer til ydre områder 

• Flerfunktionalitet mellem forskellige typer af idrætsaktivitet 

• Forskellige træningsformer, herunder øvebaner 

• Familieaktiviteter 

• Samarbejde på tværs af forskellige idrætsgrene og foreninger 
 

Tema III: Frafald blandt de 14-20 årige 

• “Produktet” skal være attraktivt for de unge 

• Gode trænere (rollemodeller) er helt afgørende 

• Unge skal mødes af voksne med “overskud”og “i øjenhøjde” 

• Opbakning og støtte fra forældre 

• Efter-efterskole hold og -aktiviteter – f.eks. præsentationsdag på Fredericia Gymnasium 
(lørdag i august/september 2022) 

• Behov for mere idræt på videregående uddannelsesinstitutioner 

• Sociale medier (Instagram etc.) skal anvendes som kommunikationsmedie  

• Ung-til-ung strategi – med selvstændigt ansvar til de unge 

http://erritsoerugby.dk/
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• Fleksibilitet er ofte en “nøgle-værdi” for unge  

• Aktiviteterne skal fokusere på et stærkt fællesskab mellem unge 

• Ungdomsudvalg og unge, som deltager i beslutningsprocesser 

 

Tema IV: Samspil mellem aktørerne 

• Netværk og vidensdeling mellem aktører styrker alle foreninger 

• Frivillige kan med fordel aflastet i forhold til administrative opgaver med lønnet 
arbejdskraft, f.eks. 8 eller 12 ugentlige timer (evt. samarbejde mellem foreninger) 

• Mere information mellem foreninger – f.eks. gennem Fredericia Idrætsråd og via digital 
portal 

• Idrætspas 

• “Velkomst-pakke” om foreningstilbud til nye borgere – f.eks. links til foreninger  

• Gymnastikforeninger har opnået stor synergi gennem samarbejde 

• Den enkelte forening bør formulere målsætning(er) 

 

Tema V: Hvordan kan Fredericia Idrætsråd (FIR) støtte idrætslivet bedst muligt fremover? 

• Workshop eller kursus om foreningsudvikling, vision og strategi, medlemstilskud, ny lov om 
regnskabsføring etc.  

• Udadvendt PR fra Idrætsrådet: Hvem er man og hvad kan man bistå foreningerne med? 

• Fordeling af lokaletider bør ske med kortere tidsintervaller – f.eks. ½ år 

• Etablering af forum for foreningsformænd, som kan dele viden og udveksle erfaringer 

• Definere FIR’s primære og evt. sekundære målgrupper  
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