
   

KLUB-kompetencer 
  

… 1-dags kursus, der gør det nemmere og sjovere at støtte din klub 

 

Kurset KLUB-kompetencer bruges til at give dig overskud gennem: 
• Overblik over din klub 

• Forståelse for og struktur på din funktion/position i din klub 

• Værktøjer omkring kommunikation og styring af aktiviteter 

• Energi og redskaber til at få dine idéer gennemført 
 

Målgruppe 

Er du i målgruppen? 

 
Ja, det er et grundlæggende kursus, og kræver derfor ingen særlige 

forudsætninger andet end nysgerrighed omkring, hvordan man kan hjælpe 

med omkring klubbens 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 

Kurset 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   

 
Ved eventuelle spørgsmål er man velkommen til at kontakte 

udviklingskonsulent Peter Andersen på mail petera@styrke.dk eller Mob.: 30 

58 23 20. 

 

Tid og sted 
Kurset afholdes: 

Søndag, d. 27. oktober 2019 hos Dartklubben Fluen i Sønderborg, 

Grundtvigsparken 110, 6400 Sønderborg, fra klokken 10.00 til 17.00. 
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Tilmelding og betaling 

Tilmelding skal ske på mail til udviklingskonsulent Peter Andersen 

(petera@styrke.dk) senest d. 10/10-19.  
 

 

Ved tilmelding bedes du angive følgende oplysninger: 

Navn:  
Mobilnummer: 

E-mail: 

Klub:  

 
Betaling 

Betaling skal finde sted samtidigt med tilmelding. Tilmelding er først gældende, 

når betaling er registreret. Prisen er 950,- kroner pr. deltager og dækker 

materialer, frokost og drikkevarer i løbet af dagen. 

 
Betaling af tilmeldingsgebyr sker ved indbetaling til forbundets konto, reg.nr. 

9570 konto nr.: 6498256. Ved indbetaling påføres følgende ved enkeltmands-

tilmelding ”navn+KK” og ved samlet klubtilmelding ”klub+antal+KK”. 
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