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Har du lyst
til at dyrke
idræt?
Infofolder – Netværksforeningerne
dgi.dk
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Indledning
At gå til idræt er en helt enestående
mulighed for at danne netværk, finde nye
venner, lære sproget og stifte bekendtskab med den danske kultur. I Danmark
dyrker langt de fleste idræt i det, vi kalder
foreninger.
Denne folder er en vejledning til dig, der
er kommet til Danmark, og som ønsker
at gå til idræt. Her finder du vejledning til,
hvordan du kan finde en idrætsgren, der

passer til dig, hvordan du kommer i gang,
og måske få svar på nogle af de spørgsmål, du kan stå med, når du skal starte.
Folderen beskriver desuden kort foreningers opbygning og de forudsætninger,
foreninger arbejder under. Folderen kan du
bruge, når du henvender dig til kommunen,
taler med foreninger eller med andre om
din interesse for idræt og om, hvordan du
kan komme i gang.

Find ud af, hvad du (eller dit barn) har lyst til at gå til:

1. DIN INTERESSE
I Danmark er der rigtig mange muligheder for at dyrke idræt. Men først må du
tænke over, hvad du synes er sjovt. Vil
du helst gå til en holdsport, spille tennis,
svømme eller måske træne op til et løb?

2.

MULIGHEDER
Start med at finde ud af, hvilke muligheder der er i dit lokalområde. Spørg i
dit netværk, eller kontakt kommunens
fritidsafdeling og find ud af, hvilke idrætter man kan gå til i din kommunen,
hvilke foreninger der er, og hvor de
træner.

3.

MØD OP OG SE
Er du meget i tvivl, kan du undersøge,
om du må få lov at se, når de træner.
Så kan du måske også få mulighed for
at snakke med træneren samtidig og
bedre vurdere, om du synes, det kunne
være noget, som du eller dit barn har
lyst til at prøve.

4. KONTAKTDATA
Få telefonnummer og/eller mailadresse
på formanden og træneren i foreningen,
og skriv dette ned.

TRANSPORT: Du eller dit barn skal selv kunne komme til og fra
træning. Tænk derfor over muligheder for transport, og hvor langt
træningen ligger fra din bopæl.
 Kan du gå eller cykle til aktiviteterne?
 Hvordan kører busserne, og hvordan passer det med træningstiderne?
 Kender du nogen, du eller dit barn kan køre med til træning?
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Hvordan kommer du
eller dit barn i gang med
at dyrke idræt i Danmark
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Kontakt foreningen.
5. TRÆNINGSTID
Når du synes, at du har fundet den rigtige idrætsgren for dig eller dit barn, kan
du snakke med bestyrelsesformanden
eller træneren i foreningen og få at vide,
hvornår det er muligt at træne. Spørg,
om der er plads på det hold, du kunne
tænke dig, og hvornår du kan starte.

6. PRIS
Undersøg, hvad det koster – og husk
at spørge, om det er muligt at komme
et par gange til gratis prøvetræning, før
du beslutter dig (dette er næsten altid
muligt).

I Danmark er der flere
aktører, der kan støtte
unge og voksne økonomisk og/eller med træningssko eller
lignende, hvis de ikke selv har råd.
Hvis du ikke har råd til at gå til den
idræt, du kunne tænke dig, så kan
du kontakte kommunens fritidsafdeling eller DGI Inklusion og få at vide,
hvilke muligheder der er for at søge
støtte i netop din kommune.
Undersøg, om du kan få hjælp med
at udfylde papirerne, hvis du synes,
det er svært at finde ud af.

Den første træning:

Når du er kommet i gang:

7. MØDESTED

10. INFORMATIONER

Du har nok fået adressen på det sted,
de træner, men husk også at spørge,
hvor de plejer at mødes før træning.
Mødes de inde i hallen, udenfor ved parkeringspladsen, i omklædningsrummet
eller går de bare i gang hver for sig?
Vær sikker på, at træneren ved, hvilken
dag du kommer, og undersøg, om en af
de andre på holdet kan tage imod dig
og hjælpe dig den første dag.

Find ud af, hvordan du får besked, hvis
træningen bliver aflyst eller flyttet. Giver
træneren besked på SMS, eller har de
måske en gruppe på Facebook, hvor de
laver opslag? Husk at gøre træneren
opmærksom på, hvis du ikke forstår
sproget. Måske kan han sende en SMS
til dig på et sprog, du forstår, indtil du
har lært dansk.

8. TRÆNINGSTØJ
Alt efter om de træner udendørs eller
indendørs, så vil der være forskellige
forventninger til, hvilket træningstøj/
fodtøj du har med. Spørg om dette.

Husk også selv at melde afbud, hvis du
ikke kan komme til træning. Træneren
og de andre, som du træner sammen
med, vil gerne vide, hvis du ikke kommer.

9. UDSTYR

12. ØVRIGE AKTIVITETER

Skal du have noget andet udstyr med?
Skal du måske have din egen ketcher
med til badminton? Eller skal du have
særlige sko med? Hvis du ikke har det,
er det måske muligt at låne fra foreningen de første par gange.
Hvis du beslutter dig for at fortsætte, så
kan kommunens fritidsafdeling fortælle
dig, om du kan søge om tilskud til træningsudstyr og kontingent nogen steder.

Husk også, at der kan være andre fælles aktiviteter i foreningen, og at du kan
deltage i dem. Undersøg, hvordan du
kan få information om, hvad foreningen
arrangerer. Det kan for eksempel være
en fælles sommerfest, eller at foreningen mangler nogen til omdeling af
reklamer.

11. AFBUD
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Hvad er en forening?
En forening er i princippet en sammenslutning af mennesker, der har en fælles
interesse. Disse interesser kan være
alt fra idræt, frimærker, socialt arbejde,
madlavning, havearbejde, hunde osv.
Selv om en forening typisk består af
en gruppe mennesker med en fælles
interesse, så må foreningen ikke sætte
begrænsninger for, hvem der må være
medlem. Det er nemlig et krav i Danmark, at foreningen skal være åben for
alle, der ønsker at være medlem. Foreningen er dog ikke forpligtet til at have
aktiviteter for alle. Det er bestyrelsen i
foreningen, der beslutter, hvilke aktiviteter foreningen skal have, hvornår de er,
og hvem disse aktiviteter er for.

Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse vælges på en
generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om
året, og på den har medlemmerne ret
til at stemme om, hvem der vælges ind i
bestyrelsen.
Bestyrelsen holder løbende møder,
hvor de beslutter, hvad foreningen skal
gøre, for eksempel hvilke aktiviteter der
skal være i løbet af sæsonen. De skal
også planlægge brug af faciliteter og
den daglige drift, og de skal sørge for,
at de beslutninger, de har taget, bliver
overholdt.
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Medlemmerne
Medlemmerne betaler medlemskontingent, som eksempelvis bliver brugt til
lokaler, lys/varme, materialer, kurser,
turneringsafgift osv. For at kontingentet
ikke skal blive alt for højt, er foreningerne afhængige af, at medlemmerne
hjælper til med frivilligt arbejde. De kan
for eksempel hjælpe til ved arrangementer og stævner, som foreningen står
for. Typisk hjælper forældrene også med
at køre børnene til kampe o.l.
Til gengæld sørger foreningen for, at der
er trænere og lokaler til de forskellige
aktiviteter, således at medlemmerne har
mulighed for at dyrke deres idræt.
Forskel på foreninger
og kommercielle aktører
Der er forskel på kommercielle idrætsaktører og foreninger. I en forening er du
medlem af et fællesskab, og du betaler
kontingent til foreningen. Evt. overskud
i foreningens drift tilfalder foreningen.

Foreningen bygger desuden på princippet om frivilligt arbejde. Der kan derfor
være en forventning fra foreningen om,
at du bidrager med frivilligt arbejde,
i den grad du har mulighed for dette.
I mange fitnesscentre er du derimod
kunde i en kommerciel virksomhed, som
tjener penge til virksomhedens ejere.
Det er blandt andet denne forskel, der
gør, at der som regel kun ydes tilskud fra
kommunen og fonde til idrætsforeninger.
Foreningen og kommunen
Når en gruppe mennesker ønsker at
lave en forening, må de tage stilling til
foreningens formål. For at være en godkendt forening må foreningens formål
være af folkeoplysende karakter. Det
er kommunen, som tager stilling til, om
foreningen bliver godkendt, og derfor
har kommunen også oversigt over alle
de godkendte foreninger i kommunen.
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Mine kontakter:
			
Kommunen: 			
DGI: 			
Bestyrelsesformand:			
Træner:			
Andre:			
			

Den danske foreningskultur
Foreninger er en stor del af den danske kultur. I Danmark er der over en million foreninger. Derfor kan du være ret sikker på, at der er rigtig mange forskellige foreninger i din
kommune. De fleste danskere er i løbet af deres liv medlem af en eller flere foreninger.

Hvorfor er vi så stolte af vores foreningskultur
 I foreningen danner vi sociale netværk og finder nye venner.
 I foreningen er dialog, gensidighed og engagement grundlæggende
forudsætninger.
 I foreningen lærer vi de grundlæggende demokratiske procedurer.
 I foreningen respekterer vi hinanden og lærer om samfundets normer
og værdier.
 Gennem foreningsstrukturen får medlemmerne mulighed for indflydelse og medbestemmelse i lokalsamfundet.
 I foreningen har vi mulighed for at dyrke vores idræt/interesse sammen
med andre ligestillede - og have det sjovt samtidig.

