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Når man arbejder i en organisation eller forening, start-

er man med at definere en vision og en mission. Der er 

mange eksempler på, hvordan man opfatter kulturen på 

en arbejdsplads, en forening eller i en klub. Sammen-

lagt er missionen og visionen baggrund for udvikling af 

fremtidstankerne. Derfor er det vigtigt, at I i fællesskab 

sætter jer ned og forfatter rammerne for det jeres klub 

skal stå for. Få defineret en linje som alle er enige om. 

Det kan f.eks være at man siger, “vi vil gerne være Dan-

marks bedste surfklub, målt på antal medlemmer”  eller 

“I vores klub giver vi lokalsamfundet rammer for sport 

og frihed”. Dette skema er blot et hjælpeskema, så I kan 

tale om hvad I gerne vil med surfklubben. Brug det til at 

inspirere og tale sammen.

ORGANISATION
DET ER VIGTIGT VI 
ARBEJDER I SAMME 
RETNING

Definér klubbens mission 
og visionIndledning

Dette hæfte er lavet til klubberne i det danske surfmiljø. Det dækker over en række elementære områder, som skal 
afdækkes, for at man som klub kan skabe en grobund for udvikling. Når du læser dette hæfte, er det meningen at 
I skal tage disse øvelser op til overvejelse i fællesskab. Vi anbefaler at man indkalder til et møde, og inviterer de 
personer, som har interesse i at drive klubben. 

Når i gennemgår hæftet fra ende til anden, vil i have en større viden omkring jeres miljø i og omkring klubben, og 
samtidig er der også dannet retningslinjer, for hvordan I arbejder med udviklingen i fremtiden. Erfaringen siger, at 
selvom mange af de områder i arbejder med giver sig selv, er der oftest forskellige opfattelser af virkeligheden. Få 
belyst de områder sammen med hinanden og det vil hjælpe jer til at arbejde struktureret og målrettet med jeres klub 
i fremtiden. Der er ikke nogle korrekte svar, kun velovervejede begrundelser. Derfor er jeres resultat en reflektion af 
jeres egen indsats. 

Vi står som forbund til rådighed med hjælp og sparring uanset hvilket område af klubben, I føler I har brug for hjælp 
til. 

God læsning!

Mvh
DSRF

Det der kendetegner en organisation er, at en samling 

af mennesker er fælles om et mål eller en interesse. 

Jeres surfklub er en sådan organisation. Derfor skal I 

tænke på en række momenter for at skabe rammerne 

om en god klub. Når I alle har samme interesse i surf, er 

det vitalt for udviklingen, at I arbejder i samme retning. 

Her kan I få hjælp til rammerne omkring udvikling af or-

ganisationen og en forståelse for vigtigheden.

Hvorfor har vi en klub?

Hvad laver vi i klubben?

Hvor vil vi gerne hen?

Hvad vil vi gerne huskes 
for en dag?
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Det er ikke altid tydeligt, hvem der laver hvad i en 
forening. Det vil sige, hvilke opgaver der bliver løst, 
og hvem der løser dem. Dan jer et overblik. Det kan 
hænde at der er opgaver i klubben som ingen løser. 
Men det finder I først ud af bag efter. En god idé kan 
være at kigge nærmere på, hvordan klubben er organ-
iseret en gang om året.

Afklar roller og opgaver

Måske finder I ud af at I har forskellige opfattelser af 
hvorfor I har en klub. Det er kun godt, for således kan 
man begynde at favne hinandens behov. Når I har talt 
færdige, er I klar til at skrive en mission og en vision 
ned.

Mission

Vision

Opgaver

Roller

Klubben er defineret, og I har nogle klare rollefor-
delinger, samt overblik over de opgaver der ligger 
foran jer. Derefter skal I kortlægge de styrker og sva-
gheder i besidder. Det giver et fingerpeg om, hvor I 
skal arbejde på at styrke jer i fremtiden, eller steder I 
skal kultivere, fordi I har meget overskud.

Det handler om at I skal beskrive nogle af disse el-
ementer og få dem ned på papiret. Brug noget tid 
på at diskutere relevante situationer og eksempler 
der konkretiserer jeres stykre, svagheder, muligheder 
eller trusler.

Kend din klub (SWOT)

Styrker Hvad er vi gode til? 

Svagheder
Hvor er vores begræn-

sninger?

Muligheder

Har vi nogen eller noget 
uden for organisationen som 
kan hjælpe os til vores vision 

og mission?

Trusler
Hvilke elementer uden for 
klubben kan være hæm-

mende for vores udvikling?

Intern situation

Ekstern situation

Styrker Svagheder

Muligheder Trusler



Opgave/Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bestyrelsesmøde

Tilmeldinger

Sæsonstart

Eget event

Surf Tour 

Træningslejr

Hvad Hvem Hvornår (start/slut) Resourcer

Bestyrelsesmøde

Tilmeldinger

Sæsonstart

Eget event

Surf Tour 
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En årsplan er for en enhver klub 
eller idrætsforening et redskab, der 
skal bruges til at sikre den daglige 
drift og samtidig at nye tiltag bliver 
indfriet. Ved start af sæsonen tager 
de personer med indflydelse og 
engagement i klubben et møde om 
den fremtidige årsplan. Det kan 
være udøvere, trænere eller bestyr-
elsen. Alle har for så vidt interesse i 
at være med til at planlægge dette. 
I vil på mødet fastsætte hvilke op-
gaver, der skal løftes, samt hvornår 
og hvem der skal stå for dette. 

NÆSTE SKRIDT
LAV EN ÅRSPLAN

Som eksempel er vi kommet med 
nogle spørgsmål, man kan svare på i 
fællesskab:

• Hvilke aktiviteter skal vi være en del af i år?
• Hvad har vi lyst til at engagere os i?
• Hvem har vi som trænere?
• Hvad er målsætningen for træningen det kommende år?
• Har vi de trænere og hjælpetrænere, der er brug for, for at indfri vores 

målsætninger eller skal vi uddanne flere ?
• Hvor meget vil trænerne deltage i klubbens arbejde?
• Hvad skal bestyrelsen lave i år?

Efter I har udfyldt skemaet med jeres opgaver og fordelt dem ud på året, vil I nemmere kunne se i hvilke perioder, der er 
brug for mere arbejde. Det er godt for alle, at kunne være med i denne process, så arbejdsopgaverne bliver visualiseret. 
Nu skal I igang med at finde ud af, hvem der har ansvaret for udførelsen af opgaverne og hvornår deadline er. 
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I fællesskab udarbejdes en liste over alle funktioner i 
klubben. Under hver funktion laves derefter liste over 
hvilke kompetencer klubben har brug for. Kompe-
tencerne er de egenskaber, der skal til for at drive en 
klub. Dernæst laver I en liste over de daglige/ugent-
lige opgaver, som er nødvendige for at drive klubben.

RESSOURCER
HVAD HAR VI AT GØRE 
GODT MED FRA STORT TIL 
SMÅT?

Kend kompetencerne og 
kortlæg kræfterne

I jeres klub er det vigtigt at få klarlagt hvilke ressou-
rcer i råder over. Det er både materielt og mandskab, 
der klassificeres som en ressource. I dette kapitel skal 
i få klarlagt begge dele. Således kan I se udefra hvor 
der mangler en indsats, for ikke at bryde sine led i den 
organisatoriske kæde.

Træner Formand HjælperePlanlægger
Funktioner vi har 

brug for
Kasser

Opgaver der skal 
udføres

Træning Kørsel MøderRegnskab

Indkøb

Nøglepersoner
Kristoffer Martin SimonMichael

Træner TræningKristoffer

Martin

Simon

Michael

Hjælpere
Kørsel

Formand Regnskab

Møder

Planlægger

Kasser

Indkøb

Når I tager et visuelt træk til denne kortlægn-
ing, bliver det hurtigt synligt hvor der man-
gler elementer i jeres klubstruktur. Som med 
alt andet, kan disse øvelser måske godt virke 
ret basale. Men idéen med at kortlægge det 
på denne måde, er at alle får et overblik over 
hvad der rådes over, og hvad der mangler. I 
fællesskab kan man således blive enige om 
en ansvarsfordeling, eller en strategi fre-
madrettet. 

Den røde ring illustrerer, hvordan det er syn-
ligt at ingen personer har valgt at påtage sig 
opgaven indkøb (af udstyr) - og det er helt 
tydeligt, at det er fordi der rent faktisk man-
gler  nøglepersoner til at løfte opgaven. 
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UDSTYR

TÆNK OVER HVAD I HAR BRUG FOR
Spørg andre klubber hvad de har succes med.

Få hælp til at søge midler i kommunerne

Her er forslag til hvad man kan lave af indkøb for at gøre træningen mere 
spændende.



14

15

Når I skal skrive indtægter på jeres budget, skal I 
medtænke alle former for mulige indtægter, også 
selvom de ikke er ”sikre”. Jeres medlemskontingent 
vil normalt være ret konstant fra år til år, mens tilskud 
fra private fonde til gengæld kan svinge meget. Di-
skuter jer frem til et realistisk overslag af indtægter 
fra eksempelvis:

1. Medlemskontingent
2. Andre former for medlemsbidrag
3. Kommunalt tilskud
4. Andre former for offentligt tilskud
5. Tilskud fra private fonde
6. Lotterier, bankospil, indsamlinger
7. Sponsorater
8. Salg af forskellige produkter

Når I kommer frem til et budget, er det stadig vigtigt 
at pointere, at det sjældent er muligt at forudsige 
præcist, hvordan det bliver i sidste ende. I skal se 
det som et arbejdsredskab for at skabe overblik og 
som mulighed for at kommunikere transparent og 
åbent. På den måde kan medlemmerne og andre in-
teressenter også følge med I klubbens initiativer og 
udvikling.

ØKONOMI
FÅ OVERSKUD TIL AT 
SE PÅ UDGIFTER OG 
INDTÆGTER

Når I arbejder med at få styr på jeres økonomi, skal I 
lægge jeres kræfter på at få et overblik over udgifter 
og indtægter, samt skelne mellem udgifter til drift 
og udvikling. Med et overblik over sådanne udgifter 
og indtægter vil det give jer en indsigt i, hvor store 
projekter I kan løfte, samt et overskueligt indblik i 
udviklingen. Vi er kommet med nogle eksempler på 
udgifter og indtægter som kan skrives ind i et excel 
ark. Senere ser vi på hvilke muligheder, man har for 
at søge midler og drive indtægter til sin klub, som 
kan finansiere de projekter og den udvikling man 
stræber efter i klubben.

Eksempler på udgifter til drift kan eksempelvis være 
til:

1. Faste aktiviteter
2. Transportudgifter
3. Husleje
4. Lønninger

Udgifter til udvikling kan eksempelvis være til:

1. Nye projekter
2. Særlige tiltag i det kommende år
3. Enkeltstående arrangementer (fx. et surfevent)

Som klub eller forening har I mange muligheder for at søge midler til ud-

vikling. De fleste, som ikke har stiftet bekendskab med dette før, kan godt 

have svært ved at navigere rundt i ansøgninger og krav. Derfor har vi lavet 

en lille guide til dig her hvor du får inspiration og hjælp til fondsansøgnin-

gen. Når I har en idé ude i klubben, er der oftest midler at hente hos DIF 

eller DGI. Vi arbejder med dette i forbundet på daglig basis, og står gerne 

til rådighed med hjælp og sparring.

SØG MIDLER FRA PULJER

DGI og DIF’s foreningspulje: Formålet med denne pulje er at støtte fæl-

lesskaber og skabe rum til udvikling i idrætsforeningerne. Midlerne gives 

til initiativer som støtter op om DGI og DIF’s fælles vision, der går ud på 

at få flere til at dyrke motion og idræt i Danmark. Samlet uddeler denne 

pulje 44 mio. kr. årligt. Ansøgninger op til 30.000kr behandles løbende 

og kan søges når som helst. I ansøgninger, der retter sig mod 30.001-

300.000kr støtter puljen ambitiøse og målrettede projekter, som retter 

fokus på at aktivere danskere og øge foreningens tilgængelighed i det 

omkringliggende samfund. 

Retningslinjer for puljen kan downloades som pdf her.

Toms Guldpulje:  Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte til idræts-

foreninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Det kan 

både være gennem nye initiativer og eksisterende aktiviteter. Der kan 

søges bevillinger til et projekt på op til 20.000kr. Hvert år uddeles 2 mio. kr 

fra puljen til danske idrætsforeninger.

Retningslinjer for puljen kan ses her

https://www.dif.dk/-/media/difdk/nyt/pdf-filer/retningslinjer-s-for-s-dif-s-og-s-dgis-s-foreningspulje20190612.pdf?la=da
https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/tomsguldpulje
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SØG MIDLER FRA FONDE
Kommunal støtte: Danske kommuner har pligt til at yde tilskud til dan-

ske idrætsforeninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt 

en beløbsramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Kom-

munerne støtter foreningerne gennem det, som kaldes folkeoplysning-

sloven. Lovens intentioner har altid været, at foreningslivet skal støttes 

med udgangspunkt i de lokale politiske forhold. Det er et krav at kom-

munerne stiller ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed 

og yder tilskud til private lokaler. Tag en snak med din kommunalbestyr-

else og hør hvordan I kommer igang med at søge. Der er ofte forskellige 

politiske faktorer der spiller ind i lokalsamfundet, men har I en god idé, er 

det en god start at tale med jeres lokale kommunalbestyrelse. 

Nordea fonden: Denne fond spænder over brede aktiviteter i Danmark, 

og der kan søges store beløb til meget ambitiøse projekter. Du skal være 

ude i god tid med din idé da der oftest er seks måneders svartid. Gå ind 

på nordeafonden.dk for at se specifikke oplysninger. Det anbefales at man 

ringer til en af Nordea fondens medarbejdere, når der er styr på ansøgn-

ing og budget. De kan hjælpe dig til at spore jeres projekt ind, så der er 

større mulighed for bevilling. 

Andre fonde og legater: Mulighederne for at søge andre fonde og leg-

ater er altid til stede. Denne ansøgningsprocess er meget individuel fra 

fond til fond, og det er vigtigt man sætter sig ind i hvad formålet er. Alle 

fonde der kan søges findes på den online legat bog, eller ved lignende 

hjemmesider som fonde.dk og legatbogen.dk. Tag gerne en snak med 

DSRF hvis I som klub eller forening gerne vil igang med at søge fonde til 

et projekt.

FONDSANSØGNINGER

En fondsansøgning
Når du skriver en fondsansøgning skal du altid have styr på nogle enkelte momenter som projektbeskrivelse, bud-

get og målgruppe. Længden på beskrivelsen er ikke det afgørende, men i stedet er det vigtigt at I har tænkt over 

tingene og får formuleret det præcist. I næste afsnit kan i se hvordan man tænker nye projekter ind og får dem 

kickstartet. Brug skemaet til udgangspunkt for at skrive en projektbeskrivelse og arbejd videre med det i fond-

sansøgningerne. 

1. Den gode fondsansøgning skal være tilpasset ansøgningens format. Læs grundigt hvor lang den skal være og 

hvor meget de efterspørger fra fondens side. En god ide hvis du er i tvivl er altid at ringe til den ansvarlige for 

fondens uddelinger.

2. Beskriv konkret hvad midlerne, der uddeles, skal gå til. Det er ikke et budget (endnu), men en kort beskrivelse 

af hvad pengene bruges på. Husk at nævn her hvor mange penge der er brug for. 

3. Tilpas din ansøgning til den fond du søger. Alle fonde er forskellige og derfor er det en god idé at sætte sig ind 

i fondens regler og retningslinjer. På den måde ved du hvilken vinkel du skal lægge vægt på. 

4. Husk at angiv alle detaljer og informationer korrekt. Har fonden brug for vedlagte dokumenter, udarbejder du 

disse seperat også. Det kan f.eks være detaljeret budget, tidsramme, specifik målgruppe eller lignende. 
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En god start på en ny aktivitet kræver, at den er godt 

beskrevet, og at I har overblik over, hvad der

skal til for at gennemføre den. Fælles fodslag om akti-

vitetens mål og midler er en god start på et nyt projekt. 

Få ideen drøftet I bestyrelsen eller et relevant forum. 

Når I har en idé, så gå videre med en brainstorm ses-

sion på selve idéens indhold. Find ud af hvad der skal 

til for at realisere den. Det betyder også at man klargør 

området omkring resourcer. Hvem skal være med til at 

løfte det og hvad kommer det til at koste. Derefter skal 

I få inddraget de personer, der har en rolle i udførelsen 

af idéen. Det kan også være at der er nogle eksterne 

interessenter, som f.eks kommunen, lokale sponsor-

er, forbund eller lign. Når I har noget konkret, så del 

det gerne med disse. Det kan være at der gemmer sig 

værdifuld viden eller muligheder i dette. I er sjældent 

alene om gerne at ville udføre noget godt. 

Derefter skal I til at lave en projektbeskrivelse. Den in-

deholder alt hvad I har fundet ud af indtil videre. Konk-

retiser projektbeskrivelsen og aftal hvem der gør hvad, 

og hvornår. Brug skemaet på næste side til at få jeres 

idé ned på papiret.

KICKSTART NYE 
AKTIVITETER

Til inspiration
Når der opstår en ny idé, er det en god idé at formul-

ere en vision, der tænker ud i fremtiden og skaber 

begejstring – f.eks. ”Vi vil have de bedst uddannede 

trænere”, ”Vi vil have idrætstilbud til alle”.

Hæng forslaget op i klublokalet – synliggør visionen 

og lyt til kommentarer og forslag til

projektet.

Lad jer inspirere af andres succes med projekter – hvor-

dan har andre f.eks. fået mange nye medlemmer?

Efterlys gerne medlemmer i foreningen, der i deres ar-

bejdsliv har erfaring med at lave projektbeskrivelser. Få 

deres input og spørgsmål i projektbeskrivelsesfasen.

Vær realistiske, når I fastlægger mål og delmål. Tænk 

i mange små succeser undervejs, f.eks. ”Vi har fået 50 

nye medlemmer inden d.? ”

Projektbeskrivelse

Titel og kort beskrivelse

Projektets formål

Projektets mål og delmål

Forudsætninger for at 
projektet kan gennem-

føres

Hindringer for at projektet 
kan genneføres

Overordnet tidsplan for 
projektet

Projektorganisering 

Budget

Hvem er interessenter
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FLERE FRIVILLIGE
FLERE FRIVILLIGE SKABER 
MERE SUCCES

Hvis du spørger mig om jeg vil være 
frivillig til dit arrangement siger jeg nej, 
men hvis du spørger mig om jeg vil bage 
en kage eller komme med kaffe. Det vil 
jeg gerne! 
 
Hørt på stranden

DER ER ALTID 
FRIVLLIGE DER VIL 

HJÆLPEStyrken i jeres klub ligger i det frivillige arbejde. Vi har 

i Danmark en rigtig god rekruttering af frivillige, som 

gerne vil hjælpe. Selvom vi er så gode allerede, er der 

undersøgelser, der viser at mange forældre og med-

lemmer faktisk gerne vil lave mere frivilligt arbejde for 

klubben. Det gavner lokalsamfundet og de unge. Som 

klub kan I drage nytte af sådanne kræfter, hvis jeres 

roller og projekter er godt defineret. Herunder er fire 

gode råd til hvordan du kommer tættere på målet om 

flere frivillige og hvordan.

Hvem spotter og spørger?
Normalt er det bestyrelsen, der har opgaven med at 

spotte og spørge nye, frivillige kræfter. Men hvis du in-

volverer alle, der er tæt på foreningen, har du et meget 

større netværk at trække på. Derfor er det vigtigt, at 

alle ved, at de også gerne må anbefale instruktører og 

ledere.

Hvor mange frivillige har I brug for?
Hvorfor har du brug for en ny frivillig instruktør, leder 

eller hjælper? Overvej, om der eventuelt er behov for 

at justere på antallet af nye frivillige. Måske er det tid til 

at upgrade antallet af frivillige kræfter, hvis der er tale 

om nye aktiviteter, et område i vækst – eller et område, 

som netop trænger til vækst?

Hvor åben er jeres forening?
Jeres forening skal signalere åbenhed, og at der altid 

er plads til en til. Det kan derfor være en god idé at in-

vitere åbent gennem nogle af de sammenkomster der 

eksisterer.

Hvornår spørger du?
Præcisér, hvor du vil forsøge at rekruttere frivillige, og 

ret dit fokus derhen. Det er godt at lytte til og tale med 

medlemmerne. Brug eventuelt noget tid efter træning, 

eller når der afholdes møder og events. Det er en god 

måde at komme i dialog med de aktive.

Hvad spørger du om?
Ofte er det mest effektivt at spørge direkte. Det viser, 

at du har tænkt over, hvad du vil, og at du interesserer 

dig for den aktuelle person og dennes kvalifikationer.
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Som led i udviklingen af jeres klub skal I synliggøre jeres 

aktiviteter og kommunikere med medlemmerne. De 

tidligere metoder har været medlemsblade og general-

forsamlinger. På disse kanaler har man mulighed for at 

inviteres sine medlemmer og andre interessenter med 

ind i klubben. Som med alt andet kommunikation fun-

gerer feedback bedst. Det er ikke kun jer som klub der 

har mulighed for at give informationerne til jeres med-

lemmer, det fungerer også den anden vej rundt. Brug 

medlemmerne som et aktiv og inddrag dem i udviklin-

gen. Hvordan gør man så det? Teknologi og medier har 

gjort det muligt meget hurtigt at kunne levere beskeder 

og modtage feedback i samme. Derfor sætter i jer ned 

som klub og laver rammerne om en kommunikations-

platform. Det kunne f.eks være en facebookgruppe 

eller en hjemmeside med kommentarmuligheder. Først-

nævnte er oftest nemmere at gå til. Vi ser dog oftest at 

klubber og foreninger blander for mange ting sammen. 

Derfor får i lavet en strategi for hvad en sådan gruppe 

skal indeholde. Hold jer for øje at I skal inkludere disse 

to elementer for at få en succesfuld kommunikation:

Inddrag medlemmerne
Lyt til de frivillige

KOMMUNIKATION I BEGGE 
RETNINGER

Forbundet - de ringer vi hjælper
DSRF står altid til rådighed hvis i som klub har brug 

for hjælp. Vi står som forbund til rådighed om spar-

ring og vejledning inden for alle områder. Står I og 

har brug for assistance til nye midler, uddannelse af 

trænere, hjælp til events, idé sparring osv. kan I ringe 

til DSRF’s kontor.

Dansk Surf & Rafting Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Find den rette ansatte at tale med på

www.dsrf.dk/kontakt

NOTER

http://www.dsrf.dk/kontakt 



