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Uddannelse med 
mening
Uddannelse for halinspektører, centerledere 
og bestyrelser i Mariagerfjord Kommune.



Hvem?

I samarbejde med Lemvig Kommune igangsætter DGI Vestjylland og DGI Faciliteter 

& Lokaludvikling et uddannelsesforløb for idrætsfaciliteters ledende personale og 

deres respektive bestyrelser.

Uddannelsen

Uddannelsesforløbet sigter mod, at deltagerne får udviklet kompetencer, der sætter 

dem i stand til at agere i forhold til den udvikling, der finder sted indenfor 

idrætsområdet. Dette med henblik på at idrætsfaciliteterne tilpasses og udvikles, 

så de imødekommer de nuværende og fremtidige behov med udgangspunkt i den 

enkelte facilitets lokale muligheder. Derudover er fokus på at skabe egentlig drift i 

hallen/centret, eller videreudvikle den drift der allerede er. 

Desuden sigter uddannelsesforløbet mod at opbygge stærke relationer og 

netværk imellem idrætsfaciliteterne i området.

Hvad handler det om?

Uddannelsesoversigt
1. modul

I dette modul vil vi se på idrætsbilledet i Danmark 2014 med fokus på aktivitet og 

faciliteter.

Indhold

Der vil blive trukket på den nyeste viden når der kigges på Dansk idræt anno 2014, 

dens historie siden det store hal-boom for 40 år siden og den udvikling, som 

idrætten forventes at gå imod i fremtiden samt konsekvenser heraf.

De krav og ønsker, som de moderne idræts- og motionsudøvere stiller til 

idrætsfaciliteten, vil blive behandlet, hvor vi ser på, hvordan man kan tilpasse sig 

disse krav og ønsker. 

Hvordan man inkluderer nye brugergrupper, herunder erhvervslivet, vil også være i 

fokus.

Varighed:  7 timer

Uddannelsen
Uddannelsesforløbet sigter mod, at deltagerne får udviklet 
kompetencer, der sætter dem i stand til at agere i forhold til den 
udvikling, der finder sted indenfor idrætsområdet. Dette med henblik 
på at idrætsfaciliteterne tilpasses og udvikles, så de imødekommer 
de nuværende og fremtidige behov med udgangspunkt i den enkelte 
facilitets lokale muligheder. Derudover er fokus på at skabe egentlig 
drift i hallen/centret, eller videreudvikle den drift der allerede er.

Desuden sigter uddannelsesforløbet mod at opbygge stærke relationer 
og netværk imellem idrætsfaciliteterne i området.

Uddannelse af ledere i idrætsfaciliteterne.
Hvem?
I samarbejde med Mariagerfjord Kommune igangsætter DGI 
Nordjylland og DGI Faciliteter & Lokaludvikling et uddannelsesforløb 
for idrætsfaciliteters ledende personale og deres respektive 
bestyrelser. UddannelsenUddannelsesforløbet sigter mod, at 
deltagerne får udviklet kompetencer, der sætter dem i stand 
til at agere i forhold til den udvikling, der finder sted indenfor 
idrætsområdet. Dette med henblik på at idrætsfaciliteterne 
tilpasses og udvikles, så de imødekommer de nuværende og 
fremtidige behov med udgangspunkt i den enkelte facilitets lokale 
muligheder. Derudover er fokus på at skabe egentlig drift i hallen/
centret, eller videreudvikle den drift der allerede er. Desuden sigter 
uddannelsesforløbet mod at opbygge stærke relationer og netværk 
imellem idrætsfaciliteterne i området.



Hvem?

I samarbejde med Lemvig Kommune igangsætter DGI Vestjylland og DGI Faciliteter 

& Lokaludvikling et uddannelsesforløb for idrætsfaciliteters ledende personale og 

deres respektive bestyrelser.

Uddannelsen

Uddannelsesforløbet sigter mod, at deltagerne får udviklet kompetencer, der sætter 

dem i stand til at agere i forhold til den udvikling, der finder sted indenfor 

idrætsområdet. Dette med henblik på at idrætsfaciliteterne tilpasses og udvikles, 

så de imødekommer de nuværende og fremtidige behov med udgangspunkt i den 

enkelte facilitets lokale muligheder. Derudover er fokus på at skabe egentlig drift i 

hallen/centret, eller videreudvikle den drift der allerede er. 

Desuden sigter uddannelsesforløbet mod at opbygge stærke relationer og 

netværk imellem idrætsfaciliteterne i området.

Hvad handler det om?

Uddannelsesoversigt
1. modul

I dette modul vil vi se på idrætsbilledet i Danmark 2014 med fokus på aktivitet og 

faciliteter.

Indhold

Der vil blive trukket på den nyeste viden når der kigges på Dansk idræt anno 2014, 

dens historie siden det store hal-boom for 40 år siden og den udvikling, som 

idrætten forventes at gå imod i fremtiden samt konsekvenser heraf.

De krav og ønsker, som de moderne idræts- og motionsudøvere stiller til 

idrætsfaciliteten, vil blive behandlet, hvor vi ser på, hvordan man kan tilpasse sig 

disse krav og ønsker. 

Hvordan man inkluderer nye brugergrupper, herunder erhvervslivet, vil også være i 

fokus.

Varighed:  7 timer

Uddannelsesoversigt 
1. modul 
I dette modul vil vi se på idrætsbilledet i Danmark 2014 med fokus 
på aktivitet og faciliteter. Indhold Der vil blive trukket på den nyeste 
viden når der kigges på Dansk idræt anno 2014, dens historie siden 
det store hal-boom for 40 år siden og den udvikling, som idrætten 
forventes at gå imod i fremtiden samt konsekvenser heraf. De krav 
og ønsker, som de moderne idræts- og motionsudøvere stiller til 
idrætsfaciliteten, vil blive behandlet, hvor vi ser på, hvordan man 
kan tilpasse sig disse krav og ønsker. Hvordan man inkluderer nye 
brugergrupper, herunder erhvervslivet, vil også være i fokus. 

Tirsdag d. 9. december 2015. Varighed: Kl. 08.30 – 16.00 

Sted: 
Arden Hallerne Harrevej 6 – 8 Arden



2. modul

Dette modul har fokus på økonomi, bæredygtig drift og sund café.

Indhold

Hvis du har med en idrætsfacilitet at gøre, så ved du, at der altid vil være nogle 

kritiske områder i forbindelse med at styre det. Derfor vil kurset blandt andet have 

fokus på, hvordan sådanne forhold kan ordnes med eksempel i et typisk 

idrætsanlæg.

Modulet handler meget om økonomistyring og økonomisk bæredygtig drift i 

faciliteten. Energistyring, og brugen af de mange informationer der dagligt høstes 

ved aflæsninger, vil også blive gennemgået.

Der vil blive set på sund kost og muligheden for at arbejde målrettet med det, hvortil 

der gives eksempel på hvordan det kan gøres.

Til sidst vil alle afdelingsledere vise rundt og inspirere.

Varighed:  7 timer

Sted:  Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1, 6600 Vejen

2. modul

Dette modul har fokus på økonomi, bæredygtig drift og sund café.

Indhold 
Hvis du har med en idrætsfacilitet at gøre, så ved du, at der altid vil 
være nogle kritiske områder i forbindelse med at styre det. Derfor 
vil kurset blandt andet have fokus på, hvordan sådanne forhold 
kan ordnes med eksempel i et typisk idrætsanlæg. Modulet handler 
meget om økonomistyring og økonomisk bæredygtig drift i faciliteten. 
Energistyring, og brugen af de mange informationer der dagligt høstes 
ved aflæsninger, vil også blive gennemgået. Der vil blive set på sund 
kost og muligheden for at arbejde målrettet med det, hvortil der gives 
eksempel på hvordan det kan gøres. Til sidst vil alle afdelingsledere 
vise rundt og inspirere.

Tirsdag d. 6. februar 2015. Varighed: kl. 08.30 – 16.30

Sted: 
Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1, 6600 Vejen



3. modul

I dette modul vil blikket være rettet mod tilgængelighed, organisering og udvikling af 

aktivitet.

Indhold

Hvordan øges tilgængeligheden til idrætsfaciliteterne? Dette spørgsmål vil være i 

fokus med henblik på borgere, foreninger og andre brugere. Som eksempel tages 

der udgangspunkt i Voldum hallen.

Derudover vil vi se på, hvordan det vellykkede samspil imellem foreningsidrætten og 

den selvorganiserede idræt opnås. Der vil også være lidt fokus på den kommercielle 

idræt.

Der gives inspiration til, at ens forening kan blive mere udfarende i forhold til 

igangsættelse af aktivitet i de ledige timer, og hvordan dette kan give øget aktivitet i 

både forening og facilitet.

Varighed:  7 timer

Sted:  Springcenter Århus, DGI Huset Århus og Voldum hallen.

2. modul

Dette modul har fokus på økonomi, bæredygtig drift og sund café.

Indhold

Hvis du har med en idrætsfacilitet at gøre, så ved du, at der altid vil være nogle 

kritiske områder i forbindelse med at styre det. Derfor vil kurset blandt andet have 

fokus på, hvordan sådanne forhold kan ordnes med eksempel i et typisk 

idrætsanlæg.

Modulet handler meget om økonomistyring og økonomisk bæredygtig drift i 

faciliteten. Energistyring, og brugen af de mange informationer der dagligt høstes 

ved aflæsninger, vil også blive gennemgået.

Der vil blive set på sund kost og muligheden for at arbejde målrettet med det, hvortil 

der gives eksempel på hvordan det kan gøres.

Til sidst vil alle afdelingsledere vise rundt og inspirere.

Varighed:  7 timer

Sted:  Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1, 6600 Vejen

3. modul

I dette modul vil blikket være rettet mod tilgængelighed, organisering 
og udvikling af aktivitet.

Indhold
Hvordan øges tilgængeligheden til idrætsfaciliteterne? Dette spørgsmål 
vil være i fokus med henblik på borgere, foreninger og andre brugere. 
Som eksempel tages der udgangspunkt i Voldum hallen. Derudover vil 
vi se på, hvordan det vellykkede samspil imellem foreningsidrætten og 
den selvorganiserede idræt opnås. Der vil også være lidt fokus på den 
kommercielle idræt. Der gives inspiration til, at ens forening kan blive 
mere udfarende i forhold til igangsættelse af aktivitet i de ledige timer, 
og hvordan dette kan give øget aktivitet i både forening og facilitet.

Mandag d. 2. februar. Varighed: kl. 08.30 – 16.00.

Sted: 
Springcenter Århus, Hvidkildevej 11 Riisskov
DGI Huset Århus Værkmestergade 17, Århus C, 
Voldum hallen. Voldum Rudvej 46



4. modul

Ved dette 4. modul er fokus på arbejdet med fundraising, strategi og udvikling.

Indhold

Hvordan udvikles idrætsanlægget? Her ser vi på forskellige redskaber som mission, 

vision og værdigrundlag til at fastholde en både overordnet og konkret retning for 

udviklingen.

Derudover vil der blive set på masterplaner for udvikling af aktiviteter, faciliteter, drift 

og kommunikation. Der kommer konkrete råd til at udvikle specialisering og 

arbejdsdeling i samarbejde med de øvrige haller i nærområdet. Til sidst ser vi på 

udviklingen af diverse projekter.

I forbindelse med fundraising gives der eksempler på, hvordan man laver en god 

ansøgning.

Varighed:  8 timer

4. modul

Ved dette 4. modul er fokus på arbejdet med drift, Turnaround 
modellen i Ringe samt strategi og udvikling.

Indhold
Hvordan udvikles idrætsanlægget? Her ser vi på forskellige redskaber 
som mission, vision og værdigrundlag til at fastholde en både 
overordnet og konkret retning for udviklingen. Derudover vil der blive 
set på masterplaner for udvikling af aktiviteter, faciliteter, drift og 
kommunikation. Der kommer konkrete råd til at udvikle specialisering 
og arbejdsdeling i samarbejde med de øvrige haller i nærområdet. 
Hvad gør vi, når økonomien ikke løber rundt, aktivitetsniveauet falder 
og banklen og kommunen ikke vil samarbejde. Turnaround modellen.
Evald Iversen er forsker og undersøger sammenhængen i Drift. Hvad 
ved vi faktisk, og hvordan kan vi bruge forskningen til at optimere 
driften?

Tirsdag d. 10 marts 
Varighed: Kl. 08.30 – 16.00

Sted: 
Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34. Ringe 



4. modul

Ved dette 4. modul er fokus på arbejdet med fundraising, strategi og udvikling.

Indhold

Hvordan udvikles idrætsanlægget? Her ser vi på forskellige redskaber som mission, 

vision og værdigrundlag til at fastholde en både overordnet og konkret retning for 

udviklingen.

Derudover vil der blive set på masterplaner for udvikling af aktiviteter, faciliteter, drift 

og kommunikation. Der kommer konkrete råd til at udvikle specialisering og 

arbejdsdeling i samarbejde med de øvrige haller i nærområdet. Til sidst ser vi på 

udviklingen af diverse projekter.

I forbindelse med fundraising gives der eksempler på, hvordan man laver en god 

ansøgning.

Varighed:  8 timer

5. modul

Der bydes denne gang på ekskursion, hvor indholdet af de forudgående moduler 

perspektiveres i forhold til de steder, der besøges

Indhold

Som ved sidste modul vil projektudvikling igen være et fokuspunkt. Eksempler og 

inspiration vil blive hentet fra nytænkende og inspirerende faciliteter.

Ovenstående skal skabe grundlag for organiseringen af en udviklingsplan, hvor man 

ser på processen fra idé til veludført projekt.

Der bliver også set på fysiske skitser som redskab til at fasthole en både overordnet 

og konkret retning for udvikling af anlægget.

Varighed:  2 dage

Sted:  Ekskursion til København med overnatning.

5. modul

Der bydes denne gang på ekskursion, hvor indholdet af de 
forudgående moduler perspektiveres i forhold til de steder, der 
besøges
 
Indhold 
Som ved sidste modul vil projektudvikling igen være et fokuspunkt. 
Eksempler og inspiration vil blive hentet fra nytænkende og 
inspirerende faciliteter. Ovenstående skal skabe grundlag for 
organiseringen af en udviklingsplan, hvor man ser på processen fra idé 
til veludført projekt. Der bliver også set på fysiske skitser som redskab 
til at fasthole en både overordnet og konkret retning for udvikling af 
anlægget. Herudover vil der være fokus på hvordan man analyserer 
faciliteten, og udnytter den på en optimal måde. Analyse af faciliteten i 
forbindelse med rum og rammer, hvad arkitekten fokuserer på når der 
tænkes drift og aktivitet osv. Dette munder ud i en bedre udnyttelses-
grad af faciliteten samt evt. om- og tilbygning. Hvordan hentes der 
inspiration fra andre faciliteter

Onsdag d. 15. – torsdag d. 16. april 2015 
Varighed: Kl. ca. 08.00 – 18.00:
Ekskursion til København med overnatning.i DGI Byens Hotel



6. modul

I dette 6. og sidste modul ser vi på. hvordan man analyserer faciliteten, og udnytter 

den på en optimal metode. Derudover vil fokus være på rollen som arbejdsgiver, 

arbejdstager og deltagelse i netværk.

Indhold

Analyse af faciliteten i forbindelse med rum og rammer, hvad arkitekten fokuserer på 

når der tænkes drift og aktivitet osv. Detter munder ud i en bedre udnyttelsesgrad 

af faciliteten samt evt. om- og tilbygning. Hvordan hentes der inspiration fra andre 

faciliteter?

Optimal samarbejde mellem bestyrelse og halinspektør samt hvordan man 

afstemmer roller og forventning.

Hvordan arbejdes der aktivt med de nødvendige netværk? Her fokuserer vi på 

foreninger, institutioner, erhvervslivet, kommunen og sidst, men ikke mindst, borgerne.

Varighed:  7 timer

6. modul

I dette 6. og sidste modul vil der være fokus på rollen som 
arbejdsgiver, arbejdstager og deltagelse i netværk.

Indhold
Optimal samarbejde mellem bestyrelse og halinspektør samt 
hvordan man afstemmer roller og forventning. Hvordan arbejdes der 
aktivt med de nødvendige netværk? Her fokuserer vi på foreninger, 
institutioner, erhvervslivet, kommunen og sidst, men ikke mindst, 
borgerne. 

Fundraising 
Til sidst ser vi på udviklingen af diverse projekter. I forbindelse 
med fundraising gives der eksempler på, hvordan man laver en god 
ansøgning.

Tirsdag d. 12 maj 2015  Varighed: kl 08.30 – 16.00

Sted: 
Hobro IC, Amerikavej 22, Hobro.



6. modul

I dette 6. og sidste modul ser vi på. hvordan man analyserer faciliteten, og udnytter 

den på en optimal metode. Derudover vil fokus være på rollen som arbejdsgiver, 

arbejdstager og deltagelse i netværk.

Indhold

Analyse af faciliteten i forbindelse med rum og rammer, hvad arkitekten fokuserer på 

når der tænkes drift og aktivitet osv. Detter munder ud i en bedre udnyttelsesgrad 

af faciliteten samt evt. om- og tilbygning. Hvordan hentes der inspiration fra andre 

faciliteter?

Optimal samarbejde mellem bestyrelse og halinspektør samt hvordan man 

afstemmer roller og forventning.

Hvordan arbejdes der aktivt med de nødvendige netværk? Her fokuserer vi på 

foreninger, institutioner, erhvervslivet, kommunen og sidst, men ikke mindst, borgerne.

Varighed:  7 timer

De 6 moduler fokuserer på hver 
deres del af store og små ting i 
dagligdagen. Med dette kursus vil 
du få et bedre indblik i den daglige 
drift af din facilitet, hvor der 
kommer masser af gode råd og 
metoder til at optimere og udvikle 
denne.

Selvom de 6 moduler er 
forskellige, så vil udgangspunktet 
for hele uddannelsen være 
dialogbaseret involvering. Vi ser 
det som vigtigt, at deltagerne 
bidrager med erfaringer, viden 
og problemstillinger fra deres 
hverdag, så vi kan gøre det så 
relevant som muligt for den 
enkelte. 

Deltagerne vil hele tiden blive 
stillet opgaver, således at det 
gennemgåede stofområde bliver 
sat i forhold til egen kontekst.

Undervisningsmetode



Bemanding

Undervisningen vil blive varetaget af ansatte fra DGI Faciliteter & 
Lokaludvikling, samteksterne oplægsholdere.

Uddannelsesleder  
Ole Brændgaard og Simon Roslyng..
Som uddannelsesledere vil Simon og Ole blandt andet have ansvaret for:
• Kursusledelse
• Sikre den røde tråd igennem hele forløbet
• Den løbende dialog med kursisterne
• Rapportering

Medarbejdere fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling. 
Jakob Sander, udviklingschef i DGI Faciliteter & Lokaludvikling. 
Jakob har stor erfaring med drift og ledelse af et idrætscenter. Udover 
sin ansættelsehos DGI-huse og haller er han centerleder i Vejen 
Idrætscenter.

Simon Rømer Roslyng, projektleder i DGI Faciliteter & Lokaludvikling. 
Simon har erfaring med undervisning, projektledelse og 
procesfacilitering somkonsulent i DGI.

Ole Brændgaard, konsulent i DGI Faciliteter & Lokaludvikling, har mange 
års erfaring som procesleder og foreningskonsulent. Ole arbejder 
desuden med kommunalt samarbejde. DGI Faciliteter & Lokaludvikling 
tegnestue På modul 5, deltager en planlægger eller arkitekt fra 
tegnestuen.

Eksterne oplægsholdere 
Hanne Rasmussen, Konsulent HI.
Hanne arbejder blandt med vejledning omkring løn- og 
ansættelsesforhold. Hannehar stor erfaring med HR-arbejde.

Niels Jørn Mogensen, Halinspektør Voldum Hallen og områdeleder i HI.
Niels har som halinspektør været primusmotor for den meget 
succesfulde udviklingaf Voldum-hallen.

Rune Bille, Centerchef Midtfyns FritidsCenter
Rune står i spidsen for den omfattende forandring af driften i Midtfyns 
FritidsCenter, hvor han ved et stærkt kommercielt fokus har vendt en 
truende konkurs til en sund virksomhed.

Evald Bundgård Iversen Erhvervs ph.d. stipendiat SDU. 
Idrætsfaciliteternes drift, styring og ledelse i fremtiden.

Rasmus Munch, partner Fundraiseren.dk
 



Grundprisen for uddannelsen er 15.500 kr. pr. facilitet. Denne pris inkluderer:

- Deltagelse for én facilitetsleder i alle moduler 

- Forplejning, undervisningsmaterialer og ekskursion er inkluderet i denne pris.

Ønsker man at deltage i hele uddannelsen med flere medarbejdere eller 

bestyrelsesmedlemmer koster det 7.000 kr. pr. ekstra deltager.

Derudover er der mulighed for at tilkøbe deltagelse for ekstra medarbejdere eller 

bestyrelsesmedlemmer til 900 kr. pr. person pr. modul. Dog koster 5. modul 4.500 kr. 

pr. ekstra deltager. 

Alle priser er eksklusiv moms.

Mulighed for tilkøb af skitseprojekt

I forbindelse med gennemførelse af uddannelsen vil der være mulighed for at få 

udarbejdet et skitseprojekt til udvikling og udbygning af de fysiske facilitetsrammer. 

Vilkår og indhold af et sådant skitseprojekt vil blive præsenteret under uddannelsen.

Pris

Pris

Det er gratis at deltage, da Mariagerfjord Kommune betaler for 
deltagelsen.

Normalt er grundprisen for uddannelsen 15.500 kr. pr. facilitet. 
Denne pris inkluderer:

- Deltagelse for én facilitetsleder i alle moduler 
- Forplejning, undervisningsmaterialer og ekskursion er 
  inkluderet i denne pris.

Ønsker man at deltage i hele uddannelsen med flere medarbejdere 
eller bestyrelsesmedlemmer koster det 7.000 kr. pr. ekstra deltager.

Derudover er der mulighed for at tilkøbe deltagelse for ekstra 
medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer til 900 kr. pr. person pr. 
modul. 

Dog koster 5. modul 4.500 kr. pr. ekstra deltager. 

Alle priser er eksklusiv moms.



Spørgsmål eller andet
Så kontakt:
Ole Brændgaard
Konsulent i DGI F&L
Tlf: 40 19 32 01
E-mail: ole.braendgaard@dgi.dk

Simon Rømer Roslyng
Konsulent i DGI F&L
Tlf: 24 97 14 85
E-mail: simon.roslyng@dgi.dk

Venlig hilsen

Johnny Wulff Andersen
Idræts- og Fritidskonsulent
 
Kultur og Fritid
Fjordgade 5
9550 Hobro
Telefon: +45 97113000 
Telefon direkte: +45 97113501
mail:jande@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Tilmelding til Johnny Wulf Andersen 
på mail, senest fredag d. 21. 
november

DGI Faciliteter & Lokaludvikling på:

www.dgi.dk/faciliteteroglokaludvikling


