
S T O R K Ø B E N H A V N       Udvikling i forening 

Træneruddannelse 
hjælper unge drenge 
ud i voksenlivet

Parat til forening
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CASE
I Lykkebo Klub har 8 drenge fået en hjælpetræ-
neruddannelse inden for Street Soccer, der kan 
hjælpe dem ud i voksenlivet. 

UDFORDRING
Når unge fylder 18 år, har de ikke længere mu-
lighed for at være i de lokale ungdomsklubber. 
Konsekvensen i de udsatte boligområder er ofte, 
at de unge hænger ud omkring værestederne og 
skaber uro, eller at de er inaktive derhjemme. 

LØSNING
DGI startede projektet ”Fra ungdomsklub til 
sportsklub” med henblik på at uddanne de unge 
drenge til hjælpetrænere. Uddannelsen skal 
skabe forbindelsen mellem foreningerne og 
ungdomsklubben og dermed give drengene mu-
lighed for at danne et nyt tilhørsforhold gennem 
idrætten. Derudover kan nogle af drengene også 
beholde tilhørsforholdet til ungdomsklubben ved 
at fortsætte der som frivillige hjælpetrænere.

EFFEKT
I Lykkebo Klub har drengene udviklet sig både 
teknisk i forhold til deres idræt, men også per-
sonligt. De er blevet mere ansvarlige og initia-
tivtagende. De har skabt deres eget community 
med værdisæt, hvor de kan fortsætte med at 
spille street soccer sammen. Samtidig er det 
ungdomsklubbens plan, at de skal hjælpe til med 
at træne de yngre drenge og piger i klubben.

“Den største udvikling er, 
at de er gået fra drenge til 
mænd. De er blevet meget 
mere initiativtagende og 
ordner tingene selv, og hvis 
der er et eller andet pro-
blem, et mindre problem i 
klubben, så er de også på. 
Dzemadi Alili (Jimbo), Pædagog Lykkebo Klub 

Kontakt 
Anders Riis
anders.riis@dgi.dk
+45 23 83 25 40 
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Tag fat i Anders, hvis du har spørgsmål el-
ler mangler hjælp til at uddanne unge som 
hjælpetrænere eller bringe en idræt ind i 
din institution.

Eller: 
storkoebenhavn@dgi.dk
+45 79 40 49 00


