
DIF er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år, og over årene er der kommet flere og flere specialforbund til, så DIF-familien i dag består  
af 61 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner aktive medlemmer. Make Sports Happen har blandt andet deltagelse af  

Dansk Atletik Forbund, Dansk Svømmeunion, Dansk Forening for Rosport, Dansk Kano & Kajak Forbund, Volleyball Danmark og Dansk Triatlon Forbund.

Danmarks Idrætsforbund  
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
www.dif.dk

Uddannelsen udbydes i regi af  
Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. 

Den praktiske gennemførelse varetages af  
Dansk Atletik Forbund i samarbejde med DIF.  

 
 

D A N M A R K S  I D R Æ T S F O R B U N D 

E V E N T- P R O J E K T L E D E R
U D D A N N E L S E

Aldersgruppe: 15-25 år

2 0 1 8



EVENT- 
PROJEKTLEDER 
UDDANNELSE

Så er Danmarks Idrætsforbunds  
event-projektlederuddannelse noget for dig!

Uddannelsen strækker sig fra januar til april, hvor du på 3 weekend- 
samlinger og i et praktisk idrætsprojekt udvikler dig som projektleder.

Vi giver dig mulighed for at sætte dine ideer og kreativitet i spil på en måde,  
som også vil udvikle og præge dansk idræt. Du vil møde engagerede unge,  
få kompetent og spændende undervisning og få masser af fede og  
udfordrende oplevelser i hele forløbet.

 

Vil du lære at lave events, og har du  
lyst til at gøre en forskel for sporten  
og din klub?

MAKE 
SPORTS  

HAPPEN: 
Danmarks  

Idrætsforbunds  
event-projektleder-
uddannelse for unge 
mellem 15 og 25 år.  

Deltagerne  
på uddannelsen  
bliver undervist  
og udfordret i 
ideudvikling,  

idrætslig iværksætteri  
og projektledelse. 



BAGGRUND

Idrætsforeninger i hele landet har brug for endnu flere gode, 
erfarne og nytænkende frivillige ledere. Vi har brug for unge,  
som kan og vil. 

Den unge projektleder får, med udgangspunkt 
i et konkret selvvalgt projekt, mulighed for  
at få sporten til at ske i et tæt samarbejde 
med sin klub. 

Projektet kan fx være en træningslejr,  
et skoleatletikstævne, Kidsvolley,  
en gymnasie-triatlon, et ungdomsråd.  
Banen er åben for alle gode ideer. 

Målet med Make Sport Happen er at skabe 
fremtidige ledere inden for idrætsforeninger 
og udruste dem med redskaber til at skabe 
fremgang og udvikling i deres organisationer.  

Uddannelsen har til formål at give deltagerne 
tryghed, mod og kompetencer til at påtage sig 
et ledelsesansvar og få praktisk erfaring med 
projektarbejde.

”Projekter er forandring og forandringer skal ledes” 
Mette Lindegaard Atterup og John Ryding Olsson. 

HVEM RETTER 
UDDANNELSEN SIG MOD? 

Event-projektlederuddannelsen retter sig mod unge udøvere,  
trænere og ledere, som har lyst at bidrage og engagere sig  
som frivillige indenfor idrætten. 

Udbytte
 Masser af sjove oplevelser og spændende undervisning
 En praktisk projektlederuddannelse
 Et projekt/event i din klub med din signatur
 En personlig lederprofil
 Uddannelsesbevis med certificering som event-projektleder.

i en idrætsklub, enten som ansat, træner, 
medlem af bestyrelsen eller i udvalg.  

Ansøgningskriterier
 Du er mellem 15 og 25 år
 Du er tilknyttet en klub som er medlem af et specialforbund  

 under Danmarks Idrætsforbund

Uddannelsen er målrettet dig, der har lyst  
til at medvirke aktivt i din klubs udvikling. 
Og til dig som gerne vil arbejde som leder  



ORGANISERING 
OG INDHOLD

Event-projektlederuddannelsen består  
af tre weekendsamlinger og er bygget op  
omkring eventrelaterede temaer som:  

  Idéudvikling 
  Planlægning af en event 
  Praktisk afvikling af en event

I løbet af uddannelsen arbejder vi blandt  
andet med projektplanlægning og -styring, 
ledelse af frivillige sociale medier og 
markedsføring. Desuden vil vi komme ind  
på emner som DIN lederrolle, relationer  
og samarbejde.

På samlingerne vil du møde professionelle 
og engagerede oplægsholdere, som brænder 
for at hjælpe dig på vej i din udvikling som 
projektleder. Undervisningen vil i høj grad  
være praktisk orienteret i teams med masser 
energi, sjov og udfordringer. Indholdet på  
de enkelte samlinger er målrettet det stadie,  
som du og dit projekt befinder sig på, og  
du vil blive præsenteret for ideer, cases  
og igangværende projekter, som kan  
inspirere dig. Du vil også få individuelle 
opgaver under og mellem samlingerne. 

Vigtigst af alt: 
Dit selvvalgte projekt skal ramme DINE 
interesser, ambitioner og energi, og skabe  
lyst til mere! 

Fra starten af uddannelsen vil du blive 
tilknyttet en teamleder, der bliver din 
kontaktperson gennem uddannelsen og som 
vil have ansvar for at støtte dig og følge op 
på din proces både under, mellem og efter 
samlingerne.

Under og efter forløbet får du i din klub
tilknyttet en mentor. Denne skal være en
person med erfaring, og som du stoler på.
Mentoren bliver vigtig for din udvikling og
tryghed mellem samlingerne og kommer
til at have en central rolle i planlægning,
gennemførsel og evaluering af dit projekt.

“Uddannelsen har  
vakt stor interesse  

i klubben, og flere på 
min alder har spurgt  
meget ind til det og  

er interesseret til  
næste år. 

Det er helt klart en  
uddannelse jeg kan  

anbefale til andre unge”

Karen Lyngsøe, 
Ribe Roklub

PROJEKTMENNESKET

DIN ROLLE 
I PROJEKTET

PROJEKT- 
BESKRIVELSE:
Hvad ser du der skal  
ske og hvordan?

2

FORMÅL MED PROJEKTET
Hvorfor gør du/I det?

1

3

ORGANISERING 
AF FRIVILLIGE:
Antal og opgaver
(Evt. samarbejdspartnere)

7
PR: 
Hvordan og hvor inviterer  
du folk til at deltage?

4 BUDGET: 
Indtægter og udgifter

5
TIDSPLAN: 
Fra nu og til projektafslutning

6
REKRUTTERING  
AF DE FRIVILLIGE

Model af Rie Skårhøj, Ledfrivillige.dk

HVAD ER EN MENTOR?
I dansk idræt findes der mange rigtig dygtige 
ledere. Det ønsker vi, at de unge i projektet kan 
drage nytte af gennem kompetenceoverføring. 

Deltagerens mentor findes af klubben og  
kan være en person internt i klubben eller fra 
lokalmiljøet. Mentorens hovedopgave er at 
hjælpe og støtte deltageren med planlægning  
og gennemførsel af projektet.  

Mentoren fungerer som vejleder og døråbner 
for deltageren lokalt, så deltageren har de  
bedste muligheder for i praksis at kunne  
afprøve sine projektledertalenter. 

Mentoren følger deltageren gennem hele  
uddannelsen og forhåbentlig også videre.  
Klubbens støtte er vigtig for den unge  
projektleder.



“Det har været  
super godt og  

de har begge en  
følelse af at de  
har fået nogle  

gode redskaber/ 
værktøjer med  

som de kan bruge  
fremadrettet. 

Det var sjovt  
og der har været  

fantastisk  
opbakning og  

en gejst som de  
har værdsat.”

Mentor Vivi Hansen, 
Skive Atletik og Motion

WEEKEND  
SAMLINGERNE I 2018
Samling 1: Ideudvikling
12-14. januar 2018
 
Samling 2: Projektplanlægning
9-11. marts 2018

Samling 3: Projektafvikling
13-15. april 2018

Samlingerne starter fredag kl 18.00 og slutter søndag  
kl. 13.00. Undervisning og overnatning foregår på  
Cytellet lige ved siden af Odenses nye atletikhal. 

Deltagergebyr: 3500,- 
Gebyret inkluderer alle udgifter i forbindelse  
med undervisning, ophold og mad på samlingerne. 
Udgifter til transport er for egen regning. 

DIF anbefaler, at klubberne dækker deltagergebyret. 

Adresse: Højstrupvej 9, 5200 Odense V



ANSØGNING OM DELTAGELSE

Ansøgningsfristen for deltagelse på Make Sports Happen 2018:
1. DECEMBER 2017.

GIVE YOUTH  
A REAL SAY IN SPORT!
“Det handler ikke bare om, at vi er unge og fremtidens ledere, nej vi er også nutidens ledere”. 
Mikkel Hansen, Københavns IF på European Youth Sport Forum 

KLUBBENS ENGAGEMENT
Klubben har et særligt ansvar både under og efter uddannelsen for 
at give de unge udfordringer og muligheder for at føre deres ideer 
ud i livet. 

I har ansvaret for at finde en god mentor,  
som kan følge og støtte jeres deltager  
gennem hele uddannelsen. Event-projekt-
lederuddannelsen er en unik mulighed for  
at få nye ressourcer og bidragsydere til  

jeres arbejde, men det kræver opfølgning. 
DIF følger deltagerne tæt både under og 
efter uddannelsen og opfordrer jer til jævnligt 
at indgå i dialog med jeres unge ledere og 
anerkende at de kan og vil. 

Uddannelsen har plads til 25 deltagere.  
I tilfælde af flere end 25 ansøgninger  
vil der blive foretaget en vurdering ud  
fra deltagernes kvalifikationer.

Eventuelle spørgsmål rettes til:

Morten Nielsen
Udviklingskonsulent
morten@dansk-atletik.dk                                                                                      
tlf. 50 91 79 50

Ansøgningen skal indeholde en kort  
motivation for deltagelse samt idrætsrelevant 
baggrundsbeskrivelse. Husk oplysninger på 
kontaktperson i klubben. Ansøgningen  
indsendes skriftligt (max. 800 anslag) eller 
som video (max 60 sek.) til:  

morten@dansk-atletik.dk


