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Gode rammer/kursuscenter - centralt
Godt samarbejde/set up
Inspirerende for ALLE
God aktivitet fra ALLE
Gode input og debatter
Godt indblik i klubbernes hverdag og udfordringer
Nye ansigter
1. gang……..
For lidt bestyrelse, udvalg og klubber tilstede
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• DFU skal prioritere at udvikle og vedligeholde fastholdelses materiale
(foldere, mail system, kalender tilgang) til både elever og tandem
• Begynder aftener i regioner for fastholdelse og info evt. via DFU el. et
nedsat udvalg
• Venner – lokal rekruttering for større social fastholdelse af nye
medlemmer
• Klubber skal være bedre til at udnytte vinter/dårligt vejr med info om
discipliner og aktiviteter
• Klubsamarbejder skal udvides markant for at udnytte vejr og
springmuligheder
• Udvalg og klubber skal optimere samarbejdet omkring disciplinerne og
aktiviteterne i klubberne, evt. med DFU som facilitator
• Strukturering af frivillighed kan afhjælpe at ildsjæle går døde
• Klubberne skal være villige til forandring og nytænkning, det er de fleste
allerede, det skal sættes i gang
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Opgave 1
• Gruppe arbejde:
• 2 nye muligheder – scenarier pr. gruppe;
1 for rekruttering og 1 for fastholdelse
• Papir og tuscher mv. er til rådighed, brug området, lad jer inspirere
• Vær åbne, lyttende og imødekommende og få en god dialog
• 1 time til rådighed
• 4 grupper
• Navigator
• Stiletto
• Sabre
• Blue Track
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Navigator gruppen
Rekruttering:
Økonomisk: storhold, kaserner mv. hurtig ind – hurtig ud
Civil rekruttering: større mulighed for fastholdelse, større og længere
arbejds ”byrde”
Lokal synlighed for bedre rekruttering: avis, radio, idrætsråd
Tandem: tandemdage lokalt og evt. ude i byen v. festival el.lign. Vil få
følgeskab af flere elevtilmeldinger. Kan udvides med
markedsføringsmateriale om de videre muligheder indenfor
faldskærmssporten.
Den lokale rekruttering/synlighed vil give størst bonus effekt ved at man
får ”gratis” markedsført sin sport over for lokalområdet, nemmere at få
fastholdt medlemmer og frivilligheden, større rekrutteringsgrundlag samt
god profilering over for de offentlige/kommunale instanser.
Ulemperne er at der kan komme for stor medlemstilgang, presser miljø og
dermed naboer/området, stor belastning på klub og forening.
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• Navigator gruppen fortsat
• Fastholdelse:
• +Personlig kontakt v. opstart, debriefing, næste springmulighed (enten i
egen klub eller andet sted), kalender med tydelig elevmulighed
• +Sociale muligheder/faktor skal udnyttes bedre – dårligt vejr -> pakke
mulighed, disciplin intro/foredrag, fællesspisning mv.
• +Elev tavle MED billede
• +God og overskuelig hjemmeside evt. facebook
• +Videolinks på hjemmeside for inspiration til at fortsætte
• Tungt for de frivillige/ildsjæle
• Kræver vedligeholdelse af systemer, elevtavle, hjemmeside mv.
• Kræver stor kapacitet -> miljø, grej, fly, engagement

Evaluering klubudviklingsseminar
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabre gruppen
Rekruttering:
Kommer af og kræver frivillighed i klubben
Der skal være en rød tråd mellem rekruttering og fastholdelse
Er egentlig ikke et problem, at rekruttere!
Fastholdelse:
Forløb fra AFF til C certifikat skal optimeres (evt. via BBF el.lign)
Det skal være gennemskueligt – hvad kan/skal eleven/springeren gøre
hvornår og hvordan kommer man derhen og videre
• Fastholdelsesplan skal udarbejdes for op til 6 måneder
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• Stiletto gruppen
• Rekruttering:
• Partnerskaber via højskoler, kaserner mv. stor og forholdsvis nem
rekruttering
• Vennekursus (facebook), så er der allerede en social faktor og tilknytning
til klub og dermed kan fastholdelse
• Fastholdelse:
• Elevfase -> C certifikat:
• Opfølgning/holde kontakt via mail, group care, sms mv.
• Geografisk fastholdelse (velkomstfolder DFU, regionsbaseret
opfølgningsmateriale fra DFU, Danmarks kort med ”knappenåle”)
• Social inddragelse i fællesskab
• Disciplin intro – gulerod for næste ”step”
• Udvidede springmuligheder igennem klubsamarbejder
• Efter C certifikat:
• Ditto!
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Blue track gruppen
Rekruttering og fastholdelse:
Der skal sættes fokus på:
DFU logkortet åbner døre i hele landet!
DFU kontor skal sende mail ud efter et par måneder til nye
springere/medlemmer, evt. lokal klubopfølgning med sms
Hav en (lokal klub) plan for de nye elever, der er i balance med
klubbens miljø, kapacitet (fly, grej, instruktører, fysiske rammer), og
samarbejdet omkring det.

Evaluering klubudviklingsseminar
Opgave 2
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Gruppearbejde
2 muligheder for samarbejde mellem klubber og/eller udvalg
Samme grupper
Same procedure as last time
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• Navigator gruppen
• VAF – SK2000, er startet op med påskeugen(SK2000,
CJ, ØFK, VAF), hvor miljø, kapacitet og ressourcer skal
udnyttes hos SK2000, ydermere udvides samarbejde
til at udnytte VAF’s fristævner hvor der er rig mulighed
for masser af spring for alle, hvis begge fly bruges.
• Ulemper: Høje springpriser på SK2000 kontra VAF,
kræver god opbakning fra medlemmer, de ”gamle”
skal overbevises, det skal synliggøres/profileres godt
af begge bestyrelser
• Fordele: større mulighed for gode aktiviteter/flere
spring, samling af ressourcer, god udnyttelse af
kapacitet og miljø, evt. mulighed for caravan el.lign.
• Skriftlig samarbejdsaftale er et must for at helheden
skal lykkes og gennemføres.
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• WJ, har været langt nede i dyndet både mht. antal medlemmer,
aktivitet og engagement. Klubben er nu i udvikling og dette skal
Elite
udvides med et samarbejde med FSU for at give de medlemmer
Sport/Bredde
der pt. er i klubben et løft og dermed fastholde disse i
engagementet.
C-springere
• Behovspyramiden afspejler stort set alle faldskærmsklubber i
Instruktører/økonomi
Danmark. WJ er omkring 25-30 % på plads i
instruktører/økonomi, 15-20 % v. c-springere og ønsker nu at
bevæge sig ind i sport/bredde feltet via en samarbejdsaftale med
FSU, da de c-springere der pt. er i WJ springer mest inden for FS
området.
• Fordele: c-springere fastholdes og får større engagement i
klubben også på det sociale område, får inspiration til at videre
udvikle sig og på sigt kan der udvikles flere instruktører, da
fastholdelsen af springerne bliver prioriteret og dermed vokser
procent andelen i nederste felt også på den lange bane.
• Ulemper: der kræves et stort og vedvarende engagement fra
klubbens side for at gennemføre den langsigtede plan
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• Sabre gruppen
• Fælles kompetence centre hvor flykapacitet, instruktører, grej går på skift
klubberne imellem.
• Fordele: forøger den enkelte klubs spring/aktivitetskapacitet, maximal
mulighed for udvikling af springere på alle niveauer.
• Iværksættelse ved at nedsætte udvalg bestående af repræsentanter fra
klubberne der vil være med. Kræver styring og koordinering samt
opbakning fra lokale klubmedlemmer.
• ___
• Fælles forum for at klubberne kan tilpasse/dele deres spring/aktivitets
kalendere, udnytte evt. reklame søjle, evt. et lukket klubbestyrelses forum,
hvor klubbestyrelser kan slå en problemstilling op og få en bred
vidensdeling – erfaringsudveksling herigennem
• Iværksættelse og håndtering kræver en god styring og koordinator, kan
måske gøres på et nyt DFU.DK
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Stiletto gruppen
Samarbejde generelt:
PR/airshow/åben hus dag:
Fordele: større effekt af show
Ulemper: Kræver organisering og planlægning
Effekt: synliggørelse og tiltrækning
Iværksættelse: Der skal skabes kontakt via klub/bestyrelse/udvalg
Dele lokaler/faciliteter med andre:
Fordele: bedre økonomi og aktivitet (synergi)
Ulemper: større indbyrdes tolerance, fast styring af reglementer for brugen, hvem
gør hvad hvornår og hvorfor (fordeling af ansvar og arbejde)
Effekt: fælles fodslag og tiltrækning foreningerne imellem
Iværksættelse: Der skal skabes kontakt/mulighed via klub/bestyrelse/udvalg
Lokale samarbejder vedr. indkøb:
Fordele: goodwill i lokalsamfundet, nemt og hurtigt, kræver ikke stor planlægning
Ulemper: formentlig lidt dyrere end at handle stort og billigt i Bilka/metro el.lign.
Effekt: Bedre lokal og nabo forhold som kan resultere i lettere forhandling m.
kommune vedr. miljø, tilskud, dispensationer mv.
Iværksættelse: Just do it, ASAP
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• Stilleto gruppen fortsat
• Lokale medier:
• Fordele: PR, synlighed, rekruttering, goodwill i lokalområde
Ulemper: Ressourcekrævende, risiko for at mediet vender det i egne
formulering og budskabet ændres, påpasselighed med udtalelser
Effekt: Lokalområdet samt kommune mv. bliver opmærksomme på klub og
idræt i stedet for støj og ”adrenalin junkies”
Iværksættelse: Udpege en PR ansvarlig og evt. følge op med kursus for
vedkommende
• Klubbestyrelser:
• Fordele: sparring, erfaringsudveksling, vidensdeling, samme ”boksering”
Ulemper: Tager tid af den sparsomme frivillige tid, der i forvejen er fyldt
op med klub/springaktiviteter
Effekt: Hjælper nye best.medlemmer på vej og løfter de lidt mere ”gamle i
gårde”
Iværksættelse: Via nyhedsbrev, DFU???

Evaluering klubudviklingsseminar
• Stilleto gruppen fortsat
• Klubsamarbejder:
• Fordele: større aktivitet (mulighed for stævne hver weekend), bedre
ressourceudnyttelse (fly, miljø, grej, instruktører mv.), større kapacitet,
erfaringsudveksling
• Ulemper: Kræver tolerance og planlægning, mindre fleksibilitet for den
enkelte klub
• Effekt: bedre mulighed for spring for alle, erfaringsudveksling, aflastning af
instruktører/officials, bedre uddannelse og udvikling af II’er og I’ere
• Iværksættelse: der skal skabes kontakt af klubbestyrelse, fælles kalender
(evt. via DFU), forventningsafstemmes samt faste aftaler/retningslinjer
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• Blue track gruppen
• Samarbejde under DFU:
• DFU skal facilitere samarbejdsmuligheder mellem udvalg indbyrdes,
klubber og udvalg og klub til klub
• ”Ungdomsugen” el.lign. skal sættes i værk igen, det nedbryder barrierer
og fordomme udvalg og klubber imellem at samarbejde om elever op til c
certifikat og de discipliner der herefter er en mulighed
• Klubberne har eget ansvar for at ”markedsføre” sig over for de andre
klubber på de niche områder de er stærke på
• Der skal laves en fælles elevaften (evt. øst, trekantsområdet, midtjylland,
nordjylland), hvor discipliner/udvalg er til stede (er også medvirkende til at
nedbryde barrierer) for info vedr. ”C – hva’ nu?”
• Klubsamarbejde om DM/DFU open eller andre former for større
fællesstævner
• Fordele: Vi får mere ud af alt, det giver flere muligheder
• Ulemper: Den enkelte klubs ressourcer (bl.a. fly udnyttelse) udnyttes ikke
maximalt og kan give grundlag for minimal med aktivitet på den enkelte
springplads.

