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Et aktiv for dansk foreningsliv 
til at højne det frivillige engagement 
Frivilligheden er den største ressource i foreningslivet, og det frivillige engagement inkluderer alt lige fra 
kampfordeleren, kassereren, bestyrelsesmedlemmet, træneren, holdlederen, cafeteria-bestyreren, formanden 
og alle de andre. Uden frivilligheden ville de danske idrætsklubber ikke summe af liv. Diplom Danmark sigter 
mod at højne det frivillige engagement i foreningslivet. Foreningslivet udgør et vigtigt aktiv for børn- og unges 
trivsel, hvorfor uddannelsen giver de unge de bedste forudsætninger for at bidrage til en grundlæggende
forståelse for fællesskab og aktiv samfundsdeltagelse.

Hvad er Diplom Danmark?
Diplom Danmark er en idrætslederuddannelse, der er målrettet piger og drenge fra 14 til 17 år – i fx folkesko-
lernes 8. til 10. klasse, der ønsker at gennemføre en sammenhængende idrætslederuddannelse. Det er en ud-
dannelse, der består af fire dele: Træneruddannelse, Juniorleder Diplomuddannelsen, klubpraktik og mundtlig 
evaluering. Uddannelsen er målrettet alle idrætsgrene i Danmark, hvad enten det er fodbold, håndbold eller 
karate. Diplom Danmark målretter elevernes læring og klæder dem på, fagligt såvel som socialt, til fortsat at 
fremme mennesker, fællesskab og lighed.

Hvem kan deltage i Diplom Danmark?
Unge, som ønsker at forbedre deres kompetencer og blive en motiverende og engageret idrætsleder. 
Diplom Danmark er for elever, der går i 8. til 10. klasse på en folkeskole/efterskole i Danmark. Det er en uddan-
nelse, der udvikler og styrker elevernes kompetencer til gavn for foreningslivet. Med Diplom Danmark er det 
ønsket at imødekomme foreningslivets mangel på unge uddannede trænere og ledere. Målet er at skabe de 
optimale betingelser for, at den enkelte kan udvikle sig og blive en aktiv medspiller i klubberne som fx træner, 
assistenttræner, holdleder eller klubleder. Uddannelsesforløbet er fleksibelt og kan startes op efter behov.



Ideen bag Diplom Danmark 
Idéen med at udvikle, og udvide den nuværende Juniorleder Diplomuddannelse, til Diplom Danmark er,
for at skabe en helhed omkring uddannelsen. Dermed indeholder uddannelsen delelementer som træner- 
uddannelse, lederuddannelse og klubpraktik, samt en mundtlig evaluering. Idrætslederuddannelsen Diplom 
Danmark er den eneste af sin art i Norden for kommende unge idrætsledere.

Mission og vision for Diplom Danmark
Missionen er at udvikle det unge menneske således, at man kan varetage en funktion i en idrætsklub – fx 
træner, assistenttræner eller bestyrelsesmedlem. Der er mangel på unge uddannede trænere og ledere i 
idrætsklubberne, og det kan Diplom Danmark således forsøge at imødekomme. Visionen er at beskrive og 
udfolde konceptet således, at det kan bredes ud til hele landet og til alle idrætsgrene. Diplom Danmark kan 
bruges i folkeskoler, efterskoler og ungdomsskoler i hele Danmark, og modellen kan bruges til alle idrætsgrene. 

Samspillet mellem elementer i Diplom Danmark
Diplom Danmark kan startes op på flere måder. Det kan være som et valgfag i folkeskolen, et forløb på
efter- og ungdomsskoler eller det kan startes op i en klub eller en forening, som enten selv afholder forløbet, 
eller samarbejder med lokale partnere.



DEL 1:
Træneruddannelse (fx oktober/november) 
Som en del af Diplom Danmark indgår en helt basal træneruddannelse, der er rettet mod den idrætsgren, som 
eleven ønsker at uddanne sig inden for. Både DIF og DGI har helt basale træneruddannelser, der dækker alle 
idrætsgrene – eksempelvis fodbold, håndbold, gymnastik og svømning. 

Forbund under DIF
Hos DIF findes 62 forbund samlet (www.dif.dk/da/forbund), og under de enkelte forbund findes der forskellige 
former for træneruddannelser. Et eksempel fra fodbold kunne være C1-træneruddannelsen, der er den 
indledende del af uddannelsen til fodboldtræner, hvor instruktører fra DBU står for at uddanne eleverne. 

Eksempel på Træneruddannelse
Eksempel på forløb - fodbold: (www.dbu.dk/uddannelse/traeneruddannelse/c-traener/dbu-c1-traener) DBU 
C1-Træner er første trin i den UEFA-godkendte C-træneruddannelse målrettet børne- og ungdomstrænere, og 
forløbet strækker sig over 10 timer. Formålet med forløbet er, at deltageren får viden om de helt basale 
færdigheder, som der kræves for at kunne træne børne- og ungdomsspillere.
Fx uge 43: Første del af C1-træneruddannelsen
Fx uge 47: Anden del af C1-træneruddannelsen

Links:
Dansk Boldspil-Union - se: www.dbu.dk 
Danmarks Gymnastik Forbund - se: www.gymdanmark.dk
Dansk Håndbold Forbund - se: www.dhf.dk
Dansk Svømmeunion - se: www.svoem.org

https://www.dif.dk/da/forbund
https://www.dbu.dk/uddannelse/traeneruddannelse/c-traener/dbu-c1-traener/
http://www.dbu.dk
http://www.gymdanmark.dk
http://www.dhf.dk
http://www.svoem.org


DEL 2:
Juniorleder Diplomuddannelsen (fx januar/februar) 
Som en del af Diplom Danmark indgår Juniorleder Diplomuddannelsen, der er udviklet i et samarbejde mellem 
Fodboldlinjen i Randers og Tradium, Handelsgymnasiet (HHX) i Randers. Undervisningen foregår fx i januar og 
februar måned i fem moduler af 90 minutter, og det afsluttes med en gruppeeksamen, hvor eleverne skal 
præsentere den idrætsklub, som de har bygget op. PowerPoint til Juniorleder Diplomuddannelsen kan hentes 
på www.diplom-danmark.dk

Formål med Juniorleder Diplomuddannelsen
Formålet med Juniorleder Diplomuddannelsen er, at eleven skal opbygge deres egen klub/forening. Det kunne 
eksempelvis være en håndbold-, basket- eller fodboldklub inden for elite eller bredde, som har et socialt 
formål. Klubben/foreningen skal bygges op omkring etablering af en strategi, der skal udarbejdes budgetter 
og personlighedstest, og klubben skal markedsføres på de sociale medier, fx Instagram og Facebook

Juniorleder Diplomuddannelsen
Forløb: Uge 1 – Strategi: Idé, mission, vision og værdier, samt logo og spilletøj
 Uge 2 – Økonomi: Etablerings- og driftsbudget 
	 Uge	3	–	Udarbejdelse	af	personprofil
 Uge 4 – Marketing: Målgruppe og markedsføring via sociale medier
 Uge 5 – Strategi: Mål og SWOT
 Uge 6 – Forløbet afsluttes med gruppeeksamen (30 min./gruppe)

Eksamen
Juniorleder Diplomuddannelsen foregår ved, at eleverne gruppevis går til eksamen, og der gives karakterer 
efter 7-trinsskalaen eller Bestået/Ikke-Bestået. Forud for eksamen skal eleverne udarbejde en synopsis, og til 
eksamen skal de præsentere en PowerPoint præsentation, hvor de kommer ind på de emner, som undervis-
ningen har taget udgangspunkt i. Eleverne skal afslutte med at konkludere på go eller no-go for projektet.

http://www.diplom-danmark.dk


DEL 3:
Klubpraktik (fx marts/april) 
Som en del af Diplom Danmark indgår Klubpraktik, som er et praktikforløb, der afvikles i fx marts og april
måned, hvor den enkelte elev indgår i et skræddersyet forløb, der aftales med de enkelte klubber. I forløbet
kommer eleven til at prøve kræfter med livet som træner, assistenttræner eller bestyrelsesmedlem.
Eleven skal føre en ugentlig logbog, der skal bruges til den individuelle mundtlige evaluering. 

Eksempel på Klubpraktik
Eksempel på forløb:
Uge 14 – Deltagelse i trænermøde
Uge 15 – Assistenttræner hos drenge/piger U8/U9
Uge 16 – Deltagelse i bestyrelsesmøde
Uge 17 – Træner for drenge/piger U10/U11

Diplom Danmark logbog kan indeholde:
• Beskrivelse af hvert enkelt modul
• Hvordan gik forløbet?
• Hvad var godt og hvorfor?
• Hvad kunne forbedres?
• Hvad har jeg lært?
• Hvordan ser jeg mig selv i foreningen fremadrettet?

Eksempel på logbog
”I uge 14 deltog jeg i et trænermøde med alle klubbens ungdomstrænere som opstart på forårets turnering, 
og det var et spændende møde. I uge 15 var jeg med som assistenttræner for drenge U8/U9, hvor jeg hjalp 
holdets træner med at gennemføre træningen. I uge 16 deltog jeg i et bestyrelsesmøde, hvor der blev talt om 
klubbens overordnede linjer og strategi. I uge 17 fik jeg lov til at prøve at træne klubbens drenge U10/U11, og 
jeg var meget nervøs, men det gik rigtigt godt.”

Ungdomskoordinatorens rolle
Forløbet afsluttes med en samtale mellem eleven og klubbens/foreningens koordinator. Det er vigtigt, at der 
i den klub, hvor eleven er i praktik, er en koordinator, der tilrettelægger forløbet. Det er også vigtigt, at koordi-
natoren tager sig af den enkelte elev således, at eleven kommer med rundt i så meget af klubbens forskellige 
arbejde, som det kan lade sig gøre.

Fastholdelse og udvikling af unge ledere
Der bør udarbejdes en opgaveoversigt over opgaver, der skal dækkes i foreningen. Foreningen kan lave åbent 
hus arrangementer for at skabe øget interesse for frivilligt lederarbejde i foreningen. Foreningen bør tilbyde 
gratis uddannelse og kurser for unge ledere, så opgaver kan varetages bedst muligt. Foreningen kan indbyde 
unge ledere til et arrangement/fest årligt, som anerkendelse for deres arbejde, og foreningen kan med fordel 
tilbyde de unge ledere trænings- og fritidstøj, hvilket motiverer fællesskaber og skaber en fælles identitet, hvor 
alle ligestilles.



DEL 4:
Individuel mundtlig evaluering (fx maj/juni)
Som den sidste del af Diplom Danmark skal eleven til en individuel mundtlig evaluering. I den individuelle 
mundtlige evaluering indgår en kort fremlæggelse af elevens logbog, samt personlige refleksioner over forløbet. 
Eleven skal redegøre for, hvordan det var at deltage i den grundlæggende træneruddannelse, og efterfølgende 
skal eleven forklare, hvordan det var at deltage i Juniorleder Diplomuddannelsen, samt at gå til eksamen i denne.
Dernæst fremlægges logbog for Klubpraktik, og slutteligt fremlægger eleven sine refleksioner over forløbet. 

Eksempel på individuel mundtlig evaluering
Eksempel på forløb:
Uge 20 - Individuel mundtlig evaluering
• Eleven redegør for sin træneruddannelse
• Eleven forklarer om sin deltagelse i Juniorleder Diplomuddannelsen
• Eleven fremlægger sin logbog for Klubpraktik
• Eleven fremlægger sine refleksioner over hele forløbet

Afslutning
Som afslutning på Diplom Danmark kan der afholdes et forældrearrangement, hvor eleverne får overrakt deres 
diplom, der grundigt beskriver det forløb, som eleverne har været i gennem. Arrangementet kan afholdes i 
samarbejde med de parter, der i årets løb har været en del af uddannelsen, elever og forældre indbydes, og der 
afholdes en ceremoni, hvor eleverne får overrakt deres diplomer.

Diplomet skal indeholde en oversigt over de fire delelementer i Diplom Danmark, hvor det grundigt beskrives, 
hvad den enkelte elev har været i gennem af træneruddannelse, Juniorleder Diplomuddannelsen, klubpraktik 
og den individuelle mundtlige evaluering. Den enkelte unge kan bruge diplomet fra Diplom Danmark til at
begynde en træner- eller ledergerning i foreningers ungdomsafdelinger. Diplomet dokumenterer ligeledes de 
opnåede kompetencer gennem uddannelsen, og vil være et plus på CV’et fx i forbindelse med en evt. videre-
gående uddannelse til lærer, pædagog eller lignende.



Idémændene bag
John Witting og Jesper Møgelvang

John Witting er uddannet folkeskolelærer og leder af Fodboldlinjen
i Randers. Fodboldlinjen er opstået i et samarbejde mellem Randers
Ungdomsskole og Randers Kommune.

Jesper Møgelvang er lektor og koordinator for studieretningen Sport
Leadership på Tradium, Handelsgymnasiet i Randers, hvor eleverne
arbejder aktivt med sport og ledelse.

Sammen har John Witting og Jesper Møgelvang tidligere udarbejdet
Juniorleder Diplomuddannelsen for folkeskoleelever fra 9. klasse.

Både John Witting og Jesper Møgelvang har stor erfaring fra det
frivillige foreningsliv, primært inden for fodbold, og de brænder således
begge for udviklingen af engagementet i det frivillige foreningsliv.

For yderligere info kan John Witting og Jesper Møgelvang kontaktes på:
• John Witting: 92 43 94 70 / john.witting@randers.dk
• Jesper Møgelvang: 26 18 85 44 / jlm@tradium.dk

Diplom Danmark er
et spændende intiativ på
idræts- og og uddannelses-
området, som vil kunne
blive et brugbart redskab
i landets idrætsforeninger”

Jacob Andersen,
redaktør, DIF

”.. vi håber, at denne uddan-
nelse kan medvirke til at starte
en fødekæde af unge ledere
og trænere, som er afgørende
for at vi kan fastholde vores
foreningskultur langt ud
i fremtiden”

Henriette K. Jensen,
udviklingschef, DBU

Diplom Danmark er opstået i et samarbejde mellem Randers 
Kommune, Randers Ungdomsskole og Tradium. Konceptet stilles 
gratis til rådighed for kommuner og idrætsforeninger i Danmark. 
Diplom Danmark er en overbygning til Juniorleder Diplomuddannelsen 
og målrettet piger og drenge i alderen 14 - 17 år. Uddannelsen indeholder 
delelementer som træneruddannelse, lederuddannelse, klubpraktik og 
evaluering. Diplom Danmark er den eneste af sin art i Norden.

WWW.DIPLOM-DANMARK.DK
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