
 

Klubbens Årshjul 
- En hurtig guide til planlægning af klubbens sæson 

 

Grundet Coronapandemien er meget blevet aflyst eller udskudt. Det kan derfor 
være svært for både frivillige og medlemmer at overskue at holde styr på de 
kommende opgaver og aktiviteter. Det kan e-læringskurset Klubbens Årshjul 
hjælpe jer med.  

Kurset Klubbens Årshjul er ikke blot gratis, men et e-læringskursus på 10 
minutter, hvor du får mulighed for sparring med DJUs udviklingskonsulent 
efterfølgende. 

 
Kurset giver dig inspiration til 

 Lettere at uddelegere opgaver 
I får en erfaringsopsamling, som gør det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer 
eller andre frivillige at løfte opgaver i klubben. 

 At få overblik over klubbens opgaver 
I minimerer risikoen for at overse vigtige deadlines eller opgaver i klubben. 

 At få en arbejdsplan 
I får en handlingsplan som viser opgaver, hvem der har ansvaret, starttidspunkt og 
deadlines. 

 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til personer og klubber, som ønsker at styrke deres planlægning og koordinering i klubregi, og blive klogere på 
hvordan et årshjul kan benyttes til dette. 

Vi opfordrer til at hele bestyrelsen i klubben gennemgår kurset, hvorefter I kan gennemgå jeres eksisterende årshjul eller udarbejdet 
et nyt.  

 
Indhold på kurset 
På kurset vil du få en indflyvning til årshjulets egenskaber og anvendelighed i praksis, så det kan blive en naturlig del af klubbens 
drift og udvikling. Her vil du ligeledes få viden om, hvornår et årshjul er meningsfyldt og hvordan det kan hjælpe klubben hele året. 

Kurset tager cirka 10 minutter (samt den tid du bruger på øvelser undervejs i kurset). 

Efter kurset kan I få sparring på jeres årshjul. Ring eller send en mail til DJUs udviklingskonsulent Karina Sørensen, karina@dju.dk / 
2310 2922 og aftal nærmere. 

 
Tid, sted, tilmelding 
Du kan starte kurset lige når det passer dig. Du finder e-læringskurset på Idrættens E-læringsplatform: https://ie.dif.dk/ng/core-ng/#/ 

Vælg:  Gå til webshop  DIF  Find kurset ”Klubbens Årshjul”   Køb kursus (gratis) Gå til ”kurv” oppe i højre 

hjørne Login eller oprette bruger. 

 

Spørgsmål kan rettes til DJUs udviklingskonsulent Karina, karina@dju.dk / 2310 2922.  

DJU arbejder på at udvikle et Lederhus, hvor 
kluborganisering/ledelse er omdrejningspunktet 
til at gøre det lettere, inspirerende, motiverende 
og sjovere at være foreningsleder. Indtil 
Lederhuset er færdigudviklet, er vi startet så 
småt med at tilbyde lederkurser. Vi tilbyder 
allerede kurset KLUB-Kompetencer som gratis 
webinar. Næste kursus i rækken er Klubbens 
Årshjul. 


