
Konference for DM-foreninger 2015-16 og DM-foreninger 2016-17
Lørdag den 24. september 2016 kl. 9-17 på Gerlev Idrætshøjskole

DM i foreningsudvikling

Ta’ din forening til 
helt nye højder!

Tilmeld jer senest den 1. september via www.dgi.dk/201600858000

Kære DM-foreninger

I inviteres til en inspirerende og oplevelsesfyldt DM-

konference. Ankomst fra kl. 9 og velkomst med sang, 

musik og bevægelse. Konferencen slutter med en festlig 

afslutning og kåring af de tre DM-vindere 2015-16.

Hvem kan deltage

Hver DM-forening kan deltage med 5-6 personer. Jo 

fl ere fra samme forening jo bedre udbytte. Deltagelse er 

gratis for DM-foreninger.

Lidt om indholdet

Konferencen har to spor, der er målrettet hhv. DM-

foreninger 2015-16 og 2016-17. Der er valgfrie workshops 

med emner som foreningsledelse, foreningskommunika-

tion, unge, facilitetsudvikling, skole- og foreningssamar-

bejde og voksenmotionister.

Under den festlige afslutning giver Motus et forrygende 

show. www.facebook.com/motusteeterboard

Tilmelding inden 1. september 2016

Ved tilmeldingen vælger I workshops. Deltag to og to i 

et emne og få det største udbytte.

Få en foreningstur

I kan bestille overnatning på Gerlev Idrætshøjskole. 

Bookes direkte på Gerlev: helle.grandjean@gerlev.dk. 

Pris/person inkl. linned for hhv. 1-, 2- og 3-sengsvær. 

400/300/250 kr. Evt. aftensmad 145 kr./person.

Besøg også Gerlev Legepark: www.gerlevlegepark.dk. 

Rundvisning i legeparken kl. 8:30-9:00 og kl. 17:00-

17:30. Ellers kan man blot kikke forbi.

Har I spørgsmål

- så stil dem til jeres DM-kontakt i landsdelen.

Vi glæder os til at se jer!

Hanne Lene Haugaard

Formand for DM i foreningsudvikling



DM-laboratorier (kl. 10:15-11:50)
Laboratorium for DM-foreninger 2015-2016

DM i Foreningsudvikling nærmer sig sin afslutning 

- og hvad så nu?

Der er sket megen udvikling og der er meget at være stolte 

af. I laboratoriet stifter I bekendtskab med den nye disciplin 

“Speed-pral”, hvor det er muligt – ja, nærmest et krav, at man 

får fortalt alt det foreningen er lykkes med under DM. 

 � Anders Seneca fra Dogmekompagniet, som også deltog i 

2015 DM konferencen, vil desuden give en række bud på, 

hvordan I sætter fokus på de positive effekter udviklings-

forløbet har, og giver samtidig forskellige konkrete bud på, 

hvordan foreningen kan skabe gode betingelser for mere 

udvikling i foreningen.

Laboratoriets mål er at I som forening sætter retning på det, 

der skal ske efter DM i foreningsudvikling.

Facilitator: Preben Egeskov, DGI

Laboratorium for DM-foreninger 2016-2017

- professor Balthazars Bazar og Bayeux-tapetet.

DM i Foreningsudvikling er begyndelsen til et nyt kapitel i en 

fortælling, der kommer til at handle om udvikling og foran-

dring. I laboratoriet udfordres foreningens nuværende vaner, 

værdier og strukturer. Det er her, på dette punkt, at mange 

foreninger begynder at omskrive deres fortælling om sig selv.  

For at kunne flytte og forandre sig, og for at være bevidst om 

denne transformation, må bevidstheden skærpes fra det der 

flyttes fra, til det der flyttes til. Hvad består jeres nuværende 

kernefortælling?  Hvad skal få et nyt medlem til at vælge jer? 

Præsenter din forening på 30 sek.!

Fremtidsfortællingen om DM i Foreningsudvikling skærpes!  

Hvorfor er I med? Hvad vil I opnå og hvordan er fortællingen 

om jeres forening når I har gennemført udviklingsprocessen? 

Workshoppen bliver en blanding af speakers corner og profes-

sor Balthazars Bazar, med en god blanding af det talte sprog 

og et broderi af Bayeux-tapetet.

 � Undervejs vil Anders Seneca fra Dogmekompagniet inspi-

rere jer med et oplæg om de positive effekter udviklingsfor-

løbet kan få, og give bud på, hvordan foreningen kan skabe 

gode betingelser for udvikling i foreningen. 

Facilitator: Jesper Larsson, DGI

Workshops (kl. 12:50-14:50)
“Hvad gør vi med 50+ målgruppen?”

Hvordan forholder I jer til gruppen af voksenmotionister? Kan I 

rumme dem? Hvilke udfordringer er der og hvilke muligheder 

giver denne stadig voksende målgruppe for foreningen? I får I 

inspiration og ideer til, hvordan I kan tiltrække målgruppen – 

både i forhold til nye aktiviteter, hvordan I organiserer dem og 

hvordan I kan arbejde med målgruppen som nye frivillige. 

Workshoppen starter med et kort oplæg om 50+, så I får et 

bredt billede af voksenmotionisterne. Hvem de er og hvad 

motiverer dem? 

 � Der vil være oplæg med gode eksempler fra forskellige 

foreninger. Hvad har de gjort anderledes, hvordan har de 

startet nye aktiviteter? 

I får også mulighed for at dele egne erfaringer med at til-

trække og motivere 50+’erne. Da 50+´er en bred målgruppe, 

bringer vi jer sammen i mindre grupper, så vi arbejder præcist 

med den målgruppe, der er relevant for jer. Mere info efter den 

1. september.

Facilitator: Kim Bremer

Overblik over opgaverne, styr på organiseringen og styr-

ken til at uddelegere

Hvad er bestyrelsesopgaver og hvad er driftsopgaver, der kan 

uddelegeres? Hvordan kan I skille tingene ad, uddelegere og 

samtidig bevare overblikket og have “ro i maven”? Hvordan 

kommer vi i gang – og hvordan kommer vi i mål?

I workshoppen er der fokus på ledelse og organisering.

 � Lad jer inspirere af oplæg fra DM-vinder i 2015, AGF gym-

nastik v. Tine Karlshøj. AGF gymnastik har reorganiseret 

bestyrelsen og arbejder nu i en spændende teamorganise-

ring med hvert sit fokus og ledelsesrum. Det har skabt en 

positiv forandring.

 � Mød også tidligere DM-deltager og vinder af Kulturministe-

riets idrætspris, IF Skjold Skævinge v. Lasse Petersen, der 

med Klub Frivillig har fået “masser af frivillige” til foreningen. 

Skjold Skævinge har arbejdet målrettet og fokuseret med 

tiltrækning, motivation og anerkendelse af frivillige henimod 

at få løftet mange og også større opgaver i foreningen ved 

hjælp af www.nemvagt.dk/dgi

To timer med inspiration, refleksion, speeddating og aktiv invol-

vering.

Facilitator: Marianne Høyer, DGI 

DM-laboratorier og
Valgfrie workshops
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“De bedste idrætsfaciliteter er ikke (kun) idrætsfaciliteter”

Når nye idrætsfaciliteter etableres eller de gamle udvikles, er 

det vigtigt at inddrage og involvere bredt i lokalområdet. Det 

skaber det bedste grundlag for faciliteter som kan og vil blive 

til nytte og gavn for så mange som muligt. Det gør faciliteterne 

sjovere at komme i, lettere at drive og ikke mindst nemmere 

at få etableret. I workshoppen får I inspiration til, hvordan og 

hvorfor idrætsfaciliteter kan gøres relevante for hele lokalbe-

folkningen og ikke blot for idrætsforeningerne, således at der 

tages et bredt ansvar for etablering, drift og udvikling. 

 � Esben Danielsen, direktør for Lokale & Anlægsfonden, 

fortæller om fondens erfaringer med at arbejde med og yde 

støtte til projekter med forskellig grad af lokal involvering.

 � Repræsentant for Fynslund BK, fortæller om tilblivelsen af 

en udviklingsplan for den lokale hal. En proces hvor invol-

veringen af andre end idrættens interessenter har været 

central.

I går fra workshoppen med viden og inspiration til, hvordan I 

skaber endnu bedre grundlag for drift og udvikling af idræts-

faciliteter. Ikke i kraft af bygninger og mursten, men i kraft af 

engagement og lokale fællesskaber.

Facilitator: Simon Rømer Roslyng, DGI

Foreningskommunikation

Får I budskabet om foreningens tilbud langt nok ud? Har I en 

plan for jeres kommunikation? 

Foreninger oplever stigende konkurrence fra kommercielle 

aktører der er gode til at kommunikere til individet i fællesska-

bet. Særligt kommercielle centre, private yoga- og løbehold 

og andre udbydere af fitness og motionsaktiviteter har succes 

med at få danskerne til at dyrke idræt – især fordi motivet bag 

at være aktiv er at komme i form. Foreningslivet har den udfor-

dring, at de klassiske foreningstilbud - og måden de kommuni-

keres på - ikke matcher udøvernes behov. Det er afgørende, at 

foreninger formidler deres tilbud mere målrettet, så danskerne 

får øjnene op for gevinsterne ved at dyrke foreningsidræt.

I denne workshop guider vi jer gennem de første steps til en 

færdig kommunikationsplan. I introduceres til spørgsmål, der 

er vigtige at have svar på og enkle værktøjer, der hjælper jer 

frem til planen.

 � Undervejs møder I Pan Idræt – DM vinder i 2015, der bl.a. 

vandt på grund af deres kommunikationsindsats.

Hvad hjælper det at have attraktive idrætstilbud, hvis I kommu-

nikerer dem? 

Facilitator: Mads Bergmann, DGI

“Ikke alle unge motiveres af at konkurrere eller komme på 

førsteholdet, hvad vil de så? “

Vi ser unge forlade foreningen og idrætten! Hvad kan gøres 

anderledes for, at unge vedbliver med at komme i foreningen? 

Hvad gør I nu og hvad kan I også gøre?

I workshoppen får I nye perspektiver på, hvordan I kan 

motivere unge, der ikke motiveres af at være de bedste og I 

får mulighed for at overveje løsninger, som kan startes i jeres 

forening.

 � Morten Bruun, Lyseng IF, giver bud på, hvordan foreningen 

arbejder med “målrettet mangel på målrettethed”. Lyseng 

IF – en “lille” forstadsklub med 5 U19-hold. Morten kommer 

ind på forpligtigelse, mentalitet, kampplacering mm, der 

betyder meget, når unge vælger foreningen.

 � Tor Fabian, fra projekt SICK, holder hver søndag en åben 

gratis træning for alle, der har lyst til at komme. Project 

SICK startede for at holde fodboldspillere aktive over vinte-

ren og nu står der i gennemsnit 50 deltagere hver søndag. 

Tors perspektiver på fællesskab, frivillighed og lysten til at 

gøre noget for andre, giver mange blod på tanden til at lade 

de unge selv igangsætte initiativer de er motiveret af.

Facilitator: Nicolaj Ruby, DGI

“Den åbne skole – fire eksempler på skole- og forenings-

samarbejde”

Går I med tanker om et tættere samarbejde med skolen i jeres 

lokalområde kan “Den åbne skole” give mulighed for det. 

Workshoppen rummer inspiration fra fire samarbejdssituationer 

og giver jer ideer til, hvor I kan gribe et samarbejde an.

 � Kasper Pedersen, Idræt og Kultur i Roskilde kommune; om 

kommunens Breddeidrætsprojekt, hvor man via struktur og 

planlægning, etablerer et godt skole-foreningssamarbejde. 

 � Emil Andreas Krapper, Slagelse kommune; om kommunens 

støtte til samarbejde mellem lokale foreninger og kom-

munens skoler. En forening supplerer med deres syn på 

samarbejdet.

 � Hanne Nielsen fra Gymnastikforeningen Køge Bugt samar-

bejder med skoler og daginstitutionerne i Køge kommune 

bl.a. via foreningens motorikcenter 

 � Anne Brøchner, Sorø giver bud på, hvordan DGI Træner-

spiren som et valgfag på skolen har givet en gruppe af 

teenagere mulighed for at forsætte som foreningens Ung-

trænere, hjælpere til stævner. 

Facilitator: Charlotte Bruus Dalsgaard

Valgfrie workshops
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Foreningsudviklings-
konference 2016

Konferenceprogram

  9.00

Ankomst

  9.45

Velkomst iblandet musik og bevægelse

  10.15

DM-laboratorium for DM-foreninger 2015-2016

DM-laboratorium for DM-foreninger 2016-2017

  11.50

Frokost

  12.50

Valgfrie workshops

• Målgrupper / Voksenmotion

• Ledelse og organisering

• Faciliteter

• Foreningskommunikation

• Unge

• Skole-, institutions- og foreningssamarbejde

  14.50

Kaffepause

  15.05

Anerkendelse af DM-foreninger 2015-2016

I gang med DM-processen for DM-foreninger 2016-

2017

  16.00

Kåring af DM-vindere 2015-2016 

  16.45

Afrejse

Det praktiske

Tidspunkt

Lørdag den 24. september 2016 kl. 9-17

Sted

Gerlev Idrætshøjskole

Skælskør Landevej 28

4200 Slagelse

Hvem deltager

Ud over DM-foreninger 2015-16 og 2016-17 deltager også 

juryen samt repræsentanter fra DGI’s landsdele og DGI’s 

Hovedbestyrelse.

Tilmelding og pris

Senest den 1. september på www.dgi.dk/201600858000

Deltagelse er gratis for DM-foreninger.

Overnatning fra fredag til lørdag

Kan bestilles på Gerlev Idrætshøjskole senest den 1. sep-

tember hos: helle.grandjean@gerlev.dk. Pris/person inkl. 

linned for hhv. 1-, 2- og 3-sengsvær. 400/300/250 kr. Evt. 

aftensmad 145 kr./person.

Besøg Gerlev Legepark

Rundvisning i legeparken kl. 8:30-9:00 og kl. 17:00-17:30. 

Ellers kan man blot kikke forbi. www.gerlevlegepark.dk

Sportigan bidrager med beløb til præmier


