COACH- OG MENTORUDDANNELSEN
ET SAMARBEJDE MELLEM HØJE TAASTRUP
KOMMUNE OG DBU SJÆLLAND
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Fakta
Coach- og mentoruddannelse for frivillige
unge spillere/trænere og ledere i Høje 
Taastrup Kommunes fodboldklubber
8 unge spillere/trænere i alderen 15-19 år deltog
6 voksne ledere/trænere deltog
Projektperiode: 2 år á 10 moduler
Budget: ca. 200.000 kr.
Deltagende fodboldklubber: Høje Taastrup
Idrætsforening Fodbold, Taastrup FC, FløngHedehusene Fodboldklub

Deltagerne
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Baggrund
Coach- og mentoruddannelse
Fire fodboldklubber i Høje Taastrup Kommune blev i sommeren 2014
tilbudt at deltage i en coach- og mentoruddannelse. Udvælgelsen af
klubberne baserede sig på, at klubberne i en længere periode have
modtaget mange børn med ”Fritidspasordningen”, og derved havde
et særligt behov for at styrke modtagelsen og fastholdelsen af disse
børn/unge. Tre af de fire fodboldklubber valgte at deltage i coach- og
mentoruddannelsen.
Coach- og mentoruddannelsen er tiltænkt som brobygningsprojekt
til et af kommunens eksisterende projekter ”Fritidspasordningen”. I
coach- og mentoruddannelsen er formålet at de unge skal uddannes
til at fungere som foreningsvejledere i egen forening; altså assistere
med praktisk hjælp og vejledning, især i det nye medlems første tid i
foreningen, hvor mange ting er nye og til tider, uoverskuelige.
Formålet med de voksnes uddannelse er at udstyre dem med en række
forskellige pædagogiske og ledelsemæssige redskaber, så de kan understøtte de unge coaches i deres arbejde i klubben og sikre vedvarende
personlig udvikling for de unge, så de motiveres og derved fastholdes
i klubben.

Kursusdag i klubben T

C - licens kursus

Formålet med coach- og mentoruddannelsen har været at deltagerne
skulle klædes på til at varetage ovenstående funktioner. Projektets
styregruppe ønskede at forankring af coach- og mentoruddannelsen
skulle ske i de respektive klubber. Derfor blev hver deltagende klubs
formand inviteret til at deltage i et af de afsluttende moduler, hvor der
blev arbejdet med forankring og formidling.

DBU Insights kursus
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GAME

Projektets målsætninger
Formålet med coach- og mentoruddannelsen er at:
• Styrke foreningens unge deltagere i at blive en coach/foreningsvejleder
for de yngre børn i foreningen og at blive klædt på til at rekruttere,
modtage og fastholde nye medlemmer i sin forening/klub
• Styrke samarbejdet på tværs af foreningerne og skabe et forum
for vidensdeling mellem foreningerne
• Styrke klubbens frivillige ledere/trænere til at fungere som en overordnet coach/mentor for de unge deltagere i uddannelsesforløbet og
efter uddannelsesforløbet have en overordnet funktion som mentor i
sin forening.
• Styrke børn og unges fritidstilbud i lokalområdet hvor de kan spejle
sig i unge rollemodeller

TFC

Parken

Projektets målgruppe
• Unge foreningsmedlemmer i aldersgruppen 15-19 år, både drenge og piger
• Frivillige ledere/trænere som har en tilknytning til de unge i foreningen
• Foreningsløse børn og unge i lokalområdet (fokus på aldersgruppen
6 til 9 år)

Mål på brugerniveau
Primære indsatsområder
Coach- og mentoruddannelsens primære indsatsområder for de tre
deltagende klubber var, at foreningens medlemstal over en periode på
to år skulle øges med 5% med fokus på aldersgruppen 6 til 9 år.
For at sikre forankringen af de nye coach og mentor roller i klubberne
forventes det at mindst 50% af både unge og voksne deltagere har
fået en konkret coach og mentor funktion i sin klub.

Royal Copenhagen Golfklub
København
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Indhold og organisering
Partnerskabsaftalen

Coach

Fritid og Kultur Center havde nogle relevante erfaringer og interesser
ift. at uddanne og rekruttere flere unge foreningsledere.
Med disse idéer kontaktede udviklingskonsulent Maria Holmström
DBU Sjælland’s udviklingsafdeling. I fællesskab blev der udarbejdet en
projektbeskrivelse og en partnerskabsaftale.

De deltagende coaches (15-19 år) skal efter uddannelsesforløbet være
i stand til at:

For at give projektet de bedst mulige forudsætninger for at få succes
i de deltagende klubber, blev der på initiativ fra Fritid og Kultur og
DBU Sjælland lavet en skriftelig forventningsafstemning med hver klub
hvor de hver især bød ind med deres formål og ønsker for udvikling af
klubben.

• afvikle mindre foreningsarrangementer (stævne, sociale events m.m.)

Projektstyring
Projektet blev ledet af en styregruppe bestående af en repræsentant
fra DBU Sjælland’s udviklingsafdeling, to repræsentanter fra Fritid og
Kultur og uddannelsens eksterne coach Michael Frost. Styregruppens
ansvar var at sikre projektets formål blev efterlevet og at indsamle
erfaringer under processen og optimere denne undervejs.
Fritid og Kultur Center stod for administration og styring af uddannelsesforløbet og havde den daglige dialog med foreningerne. DBU Sjælland
støttede økonomisk via deres kommunepulje, der er øremærket
kommunale partnerskaber indenfor skole, sundhed og social inklusion.
Se budget bilag 1.
Herudover deltog DBU Sjælland i styregruppen og med trænerfagligt
indhold, viden om foreningsudvikling og planlægning ifm. med udvalgte
moduler.
Modulforløbets datoer blev fastsat i dialog med mentordeltagerne og
underviserne. Afviklingsstederne varierede mellem klubbernes lokaler
og eksterne faciliteter i hovedstadsområdet.
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• modtage børn i aldersgruppen 6 til 9 år i sin forening
• have en god dialog med forældrene
• være kontaktperson til kommunens foreningsguide
• markedsføre klubben.

Mentor
De deltagende voksne mentorer skal efter uddannelsesforløbet
være i stand til at:
• vejlede/coache de unge trænere og spillere i sin forening
• være sparringspartner for de unge coachdeltagere
• deltage i foreningens rekrutterings-/fastholdelsestrategi af de unge
trænere
• præsentere og markedsføre sin klub.

Krav til klubberne
• Deltagelse med mindst 4 unge udviklingsparate trænere/spillere
• Deltagelse med mindst 2 mentorer med en relevant pædagogisk
baggrund
• Gennemfører en skriftlig forventningsafklaring med særligt fokus
på forankring af coach og mentorrollen i klubben.

Uddannelsens moduloversigt
Modul 1: Parken

Coach og Mentorordning i FCK.
Oplægsholder: FCK træner ungdomsafd.
Grundlæggende Coaching:
• Teoretisk gennemgang af coaching,
redskaber til at vejlede og motivere spillere.

Modul 4: FHF foreningslokale

Redskaber i foreningsplanlægning og opgavefordeling for coach og mentor i klub
Oplægsholder: Lars Hallengren FC Nordsjælland

• Coaching i praksis på golfbanen med golf
bolden som læringsmester
Oplægsholder: Michael Frost

Coaching i praksis:
Fokus på at anvende coaching værktøjer til
at udvikle coach og mentor rollen i klubben
Oplægsholder: Michael Frost

Modul 2: Hedeland Golfklub

Modul 5: Game København

Grundlæggende coaching 2.
Fokus på fokus, de fem grundlæggende
coachingfærdigheder, øvelser i GROWmodellen
Oplægsholder: Michael Frost

Værktøj og redskaber i at afvikler event/
arrangementer i klubben
• Alternative idrætsaktiviteter i klub

Modul 3: DBU Allé

Modul 6: TFC Foreningslokale

Insightskursus: Kend dig selv og forstå andre
Oplægsholder: Lene Rydal, DBU Sjælland

“

• Redskaber i planlægning af event
Oplægsholder: Game København

• Handleplan i planlægning af event

Modul 7: HTI foreningslokale

DBU ”Velkommen i klubben” – modtagelse af
nye medlemmer og deres forældre
Oplægsholder: Jacob Poulsen, DBU Sjælland

Modul 8: DBU Roskilde

Kommunikation og markedsføring
Oplægsholder: DBU Sjælland

Modul 9: Gadehavegård

Læring i praksis - afvikle fællesevent i Gadehavegård
Oplægsholdere: Deltagerne i uddannelsen

Modul 10: Taastrup Idrætscenter

Opsamling af uddannelsesforløbet med fokus
på hvad man har lært og hvilke resultater der
er opnået og fremadrettede mål.
Oplægsholdere: Fritid og Kultur & Michael
Frost

• Projektansøgning til kommunens puljer
Oplægsholder: Fritid og Kultur

Jeg har fået redskaber som mentor
som jeg kan bruge fremadrettet i
min fremtidige rolle som sports
leder for klubbens pigeafdeling.
Mentor, Martin Madur FC Taastrup

” “

Større fokus på både trivsel og engage
ment hos trænere og ledere har resulteret i, at medlemstallet er steget fra 225
til 324 på 2 år. Samtidig er der kommet
6 nye unge frivillige trænere til ungdomsafdelingen.

”

Formand Barbara Frederiksen
Høje Taastrup Idrætsforening Fodbold
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Forankring og udbredelse
I partnerskabsaftalen med DBU Sjælland blev det aftalt at der skulle
afvikles vidensdeling med fodboldklubber og kommuner på landsplan,
med deltagelse af coaches og mentorer og Fritid og Kultur.
Desuden blev det aftalt at der skulle produceres en informationsvideo
om uddannelsesforløbet der kan anvendes til markedsføring.

behov/opleikke
agerne i
Logbog for delt
tor
coach - og men
uddannelsen
2014 - 2015

Derudover har klubberne, i samarbejde med DBU Klubrådgiver, udarbejdet
præsentationsmateriale for at markedsføre sin klub internt og eksternt.

Klubberne har i forbindelse med det
afsluttende modul lavet en samlet evaluering og afslutning på
uddannelsen og en dertil hørende handlingsplan for hver deltagende

I forbindelse med forventningsafstemningen blev det udarbejdet
en handleplan for forankring med hver enkelt klub, hvor klubberne
definerede hvordan coach og mentor rollerne praktisk kunne forankres
i klubben.

klub.

Kommunikation
Ved projektopstart blev der oprettet en lukket FB gruppe som
deltagende coaches og mentorer samt projektets styregruppe fik
til opgave at sikre god dialog og sparring samt løbende feedback
under uddannelsens forløb. FB gruppen blev også brugt til løbende
posts med reminder, opdateringer og informationer for det enkelte
modulforløb.

Dokumentation
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tilpasse indholdet til deltagernes
velser, som hjælp til evaluering og
mindst ifm. deltagernes personlige
udvikling. Styregruppen havde log
bogen som en opfølgningsevaluering
fra det enkelte kursusmodul.

Opfølgning
Fritid og Kultur har efter uddannelsens afslutning afviklet opfølgnings
møder med de enkelte bestyrelser omkring den handleplan der blev
udarbejdet i projektets opstart.
Der er desuden blevet oprettet en netværksgruppe for de deltagende
klubber, som Kommunen og DBU Sjælland er arrangører af. Netværksgruppen vil mødes to gange om året for at udveksle erfaringer om
arbejdet som hhv. coach og mentor. Kommunen og DBU Sjælland
er hver især ansvarlig for et møde, hvor det faglige indhold aftales i
fællesskab.

Under hele forløbet blev deltagerne bedt om at udfylde en personlig
logbog med oplevelser, erfaringer, evaluering, refleksion, metoder
og øvelser på det enkelte modul. Formålet med dette var løbende at

Flere af deltagerne og formanden for Taastrup FC har desuden del
taget som oplægsholdere på DBU Sjællands nyligt afviklede konference.
”Idrætskommuner scorer på livskvalitet”.

Informationsvideo om uddannelsesforløbet

Præsentationer fra DBU Sjælland konference 2015

Resultater og udfordringer
Projektets resultater

Projektets udfordringer

• 13 af de 14 deltagere har gennemført uddannelsen

• Det har været en udfordring med at fastholde de unges fokus
igennem et langt uddannelsesforløb. Desuden har flere en alder
hvor de flytter og skifter skole.

• 5 af de 6 mentorer har en konkret funktion i sin klub
• 4 af de 8 unge deltagere er træner/coach i sin klub
• De deltagende klubbers medlemstal er i gennemsnit øget med 10%
• Klubbernes bestyrelser har udarbejdet en handleplan der blandt
andet indeholder konkrete handlinger for fastholdelse og rekruttering
af medlemmer og trænere
• Klubbernes bestyrelse har defineret konkrete opgaver til at forankre
coach og mentor rollerne i klubberne

• Klubberne har haft en udfordring med at forankre coach og mentorrollen i klubben. Der hvor formænd og andre bestyrelsesmedlemmer
har engageret sig i modulerne og taget ansvar på opfølgning af de
udarbejdede handleplaner, er forankring lykkedes.
• Klubbernes behov har været meget forskelligartede. Det har været
en udfordring at tilpasse de enkelte moduler til disse.

• Deltagerne har udviklet et socialt netværk på tværs af klubberne

Klubbernes samlet medlemstal
for aldersgruppen 6 til 9 år
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Samlet gennemsnit for fodboldklubbernes stigning af medlemmer

+10%

2000
1500

300
200

427
329

2014

1804

1999

500

100
0

1000

2015

0

2014

2015

Kilde for medlemstal:Høje Taastrup Kommune, Fritid og Kultur.
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Erfaringer og konklusioner
• Det betaler sig at have god tid til rekruttering af klubber, coaches og
mentorer inden projektet igangsættes. I det ligger også at have en
tidlig dialog med klubbens bestyrelse for at indsatsen skal forankres
i bestyrelsen fra dag 1. Gerne v.h.a. forventningsafstemning med afsæt i struktureret behovsanalyse.
• Vær yderst opmærksom på hvor forandringsparate de potentielle
deltagerklubber er. Det kræver et vist administrativt fundament for
at få tilstrækkeligt ud af deltagelse i projekter af denne art. Basis
organisationsudvikling kan i mange tilfælde være at foretrække i
stedet/inden.
• Hvis projektets primære formål er at styrke individet for foreningens
skyld - så skal foreningerne være administrativt, organisatorisk og
mentalt parate til at adoptere nye måder at anskue rekruttering,
modtagelse og fastholdelse af frivillige/medlemmer på.
• Der bør foretages struktureret opfølgning med de respektive
bestyrelser undervejs i forløbet for at sikre deres tilstedeværelse i
projektet. Der kan udarbejdede funktionsbeskrivelser for hhv. coach,
mentor og bestyrelseskontaktperson medvirke til langsigtet organisatorisk forankring.
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“

Min rolle i klubben er at være pige
træner i k
 lubben og tage ansvar
for at tage imod nye medlemmer.

”

Coach Michelle Krauthammer
Fløng-Hedehusene Fodboldklub
• Sørg for at lave reklame for mentor- og coach funktionerne i klubben.
Gerne v.h.a. videokommunikation.
• Sørg for at klubbens formål med mentor og coach rollerne nedfældes
i klubbens overordnede strategi og bliver operationelt forankret i
klubbens administrative og sportslige set-up.
• For at motivere og engagere deltagerne er det vigtigt at uddannelsen
kan gennemføres i andre faciliteter end i sit klubmiljø og at der er
budget til tøj og transportgodtgørelse for de frivillige deltagere.
• I samarbejdsaftalen med de deltagende klubber er det vigtigt at
lave forventningsafstemning på resultat og mål samt at der afsættes
tid til jævnlige opfølgningsmøder.

Bilag 1: Budget
Baseret på ca. 20 deltagere
Budget for periode 01.08.2014 - 31.12.2015

Udgifter

Indtægter DBU

Indtægter HTK

40.000 kr.

40.000 kr.

-

Kørselsomkostninger

15.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.

Modul 2 - Idrætshøjskole

17.500 kr.

12.500 kr.

5.000 kr.

Modul 3 - lokaleleje DBU

2.500 kr.

2.500 kr.

-

Forplejning

15.000 kr.

-

15.000 kr.

Træningstøj og træningsudstyr
fodboldklub

15.000 kr.

15.000 kr.

-

6.000 kr.

6.000 kr.

-

Eksterne undervisere/konsulenter

35.000 kr.

-

35.000 kr.

C-licens og “velkommen i klubben”

9.300 kr.

9.300 kr.

-

Kursusmateriale (Insight-kursus)

18.000 kr.

18.000 kr.

-

5.000 kr.

-

5.000 kr.

34.000 kr.

-

34.000 kr.

212.300 kr.

113.300 k.r

99.000 kr.

Honorar mentor (12 x 5.000 kr)

Markedsføring - video

Diverse administration
Projektleder 8 timer/md. x 17
måneder (anslået)
Totalt:

GAME København

Note: I det der deltog 3 fodbollubber i uddannelsen, er budget baseret på den oprindelige
opstart med fire fodboldklubber.
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Bilag 2

Bilag 3

Resultat fra fodboldklubbernes gennemsnit
og enkelte medlemstal 2014 til 2015
2014

2014

2015

+15%

1500

+18%

300

200

-14%

600
300
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900

Resultat fra fodboldklubbernes medlemstal
for aldersgruppen 6 til 9 år

+44%

1277
1115

464 398

0
Fløng/Hedehusene
fodboldklub

225

+45%

71

103

Fløng/Hedehusene
fodboldklub

Yderligere information
Maria Holmström
Udviklingskonsulent
Fritid og Kultur Høje Taastrup Kommune
E-mail: mariahol@htk.dk

253
215

0
Taastrup FC

+65%

100
50

324

HTI
Fodbold

150

Metin Dincer
Udviklingskoordinator
DBU Sjælland
E-mail: dime@dbusjaelland.dk

43

72

HTI
Fodbold

Taastrup FC

