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KDA har modtaget et tilbud om at medlemmer af vores organisationer kan deltage i et kursus som 
KFUMs Idrætsforbund udbyder i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund. 
 
Tilbuddet er formentlig allerede meldt ud til de tre DIF-organisationer under KDA, nemlig DFU, 
DHPU og DSvU – men nu får alle KDA’s medlemsorganisationer altså tilbuddet. 
 
Vi synes I skal studere vedhæftede beskrivelse af lederuddannelsen, og overveje seriøst om ikke I 
har et medlem eller to, der kunne få inspiration på et sådant kursus. 
 
KFUMs Idrætsforbunds kursusledelse tilbyder også at lave et minikursus over 1 eller 2 dage for 
nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer – mere målrettet imod bestyrelsens opgaver og 
ansvar. 
 
Tilmelding til kursus fremgår af brochurens side 2, ganske vist med en frist den 21. januar d.å., 
men henvendelsen har vi først fået i går, så mon ikke de bærer over med sene tilmeldinger. 
 
 
 
 

http://www.kda.dk/�


 

 

 

 

 

  

Lederakademiet 
2013 
 Fremtidens foreningsledere skabes her 

I 2013 inklusiv udlandstur til YMCA Festival i Prag 
 
 



 

 
 

 

 

 

Derfor skal du tage på Lederakademiet? 

 For at udvikle dig som person og leder. 

 For at opnå erfaring med projektledelse, kommunikation, konflikthåndtering mm. 

 For at være med til at udvikle din forening. 

 For at blive en del af et stærkt netværk med andre idrætsinteresserede. 

 For at få en oplevelse for livet i Prag sammen med 10.000 andre unge fra hele Europa. 
 
Kan du deltage? 
Alle fra 18 år der arbejder med idrætsverdenen som fx træner, udvalgsmedlem, i en bestyrelse el-
ler bare har interesse for at dygtiggøre sig kan deltage. Akademiet er ikke idrætsspecifik, så det er 
underordnet hvilken idrætsgren du har interesse for.  
 
Hvad indeholder Lederakademiet? 
Lederakademiet deler sig i 5 moduler, der løber fra marts 2013 til september 2013. Alle moduler  
undtagen modul 4 afholdes fra fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00. Se mere om modulernes 
indhold på sidste side i ”Opbygningen af Lederakademiet 2013” 
 
Imellem modulerne skal du arbejde med dit helt eget projekt, som skal være forankret i din  
forening. Du bliver sat i gang på Modul 1, og undervejs på de andre moduler vil der også være  
afsat tid til, at du får hjælp til at idéudvikle, planlægge og strukturere dit projekt, der skal  
realiseres inden sidste modul. 
 

Gennem hele forløbet er der fokus på din personlige og faglige udvikling, så du bliver klædt på til 

at kunne håndtere både udvikling og udfordringer i din forening. Undervisningen på  

Lederakademiet vil tage udgangspunkt i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske 

øvelser, hvor du selv er på og får lov til at arbejde med teorien.  

Hvad forventes der af dig? 

 Du er engageret og nysgerrig. 

 Du tør udfordre dig selv og tage ansvar. 

 Du prioriterer at deltage i alle moduler. 
 
 
 

Hvad siger de tidligere deltagere? 
”Det har været spændende at få lov til at komme ind i en "ny" verden, møde nogle dejlige   

mennesker og udfordre sig selv.” 

”Der har været et super godt sammenhold. Det har været dejligt at være sammen med alle 

personerne tilknyttet til akademiet.” 

”Diskussionsmomenterne har været rigtig fede, og samtaler og ideer til inspiration i de forskellige klubber har været inte-

ressante og meget brugbare.” 

 
Hvordan tilmelder jeg mig? 
Gå ind på www.kfumid.dk og klik på online tilmelding i højre side og meld dig til inden den  
21. januar 2013. 
 
Hvis du har spørgsmål eller lignende, kan du kontakte udviklingskonsulent fra KFUMs Idrætsfor-
bund, Maja Lund Tast på maja@kfumid.dk eller tlf. 4057 8180. 

http://www.kfumid.dk/
mailto:maja@kfumid.dk


 

 
 

 

 

 

Hvem er underviserne bl.a. 
 
 

 

Carlo de Silva 

 Generalsekretær i KFUMs Idrætsforbund. 

 10 års erfaring som selvstændig og konsulent i ledelses-branchen. 

 Executive Master i Business Administration (MBA) i ledelse. 
 Tidligere sportschef og bestyrelsesmedlem i Odder Håndbold. 

 Ole Damgaard  

 Forstander på Vejle Idrætshøjskole. 

 Tidligere håndboldtræner for Ikast Bording EH’s ligadamer og HC 
Midtjyllands ligaherrer. 

 Vinder af Europacup i 2004 med Ikast Bording EH.  

 Certificeret EHF master coach i håndbold og DHF instruktør samt 
talenttræner i DHF. 

 Jakob Staun 

 Udviklingskonsulent i Dansk Bordtennis Union. 

 Event-manager og ansvarlig for EM i bordtennis i Herning 2012. 

 Cand. Schient i Idræt fra Syddansk Universitet. 

 Tidligere divisionstræner i Ikast KFUM Volley. 
 

Carsten Oldengaard 

 Mentaltræner og ejer af virksomheden oldengaard.dk 

 Arbejder praksisnært, systematisk og i længerevarende forløb med 
mentaltræning. 

 Har de sidste 22 år arbejdet med sport som træner og konsulent. 

 Uddannet fysioterapeut og har bl.a. arbejdet i psykiatrien. 
 

Torben Freij Jensen 

 Master i mægling og konfliktløsning  

 Tidl. Generalsekretær i Dansk Badminton Forbund 

 Tidl. Konsulent i Danmarks Idræts-Forbund 

 Underviser, mægler og foredragsholder 
 

 

 
Hvad koster det? 
For dig koster deltagelse på Lederakademiet 2013 KUN lommepenge på turen til Prag. Derudover 
koster det din forening 7.995 kr. at sende dig af sted. beløbet dækker alle moduler, forplejning, 
overnatning og udenlandsophold. Har du ikke mulighed for at deltage i modulet i Prag vil prisen 
være 5.995 kr. Hertil kan man søge om støtte fra kommunen. Du kan kontakte KFUMs Idrætsfor-
bund, hvis du har brug for hjælp til at undersøge, hvilke kommunestøtte du kan få.   



 

 
 

 

 

 

Alle modulerne med undtagelse af modul 4 afholdes fra fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00 

Mellem modul 3 og 5 kommer vi og besøger dig i din forening, hvor vi giver sparring til  
foreningsprojektet. Denne dag aftales individuelt med hver enkel deltager. 

 

Opbygningen af Lederakademiet 2013 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold for ændringer.  

1. modul 

Projektledelse 
Den 8.-9. marts 
Sted: Kolding 

Fredag: 

Introduktion og forventningsafstemning. 

Event- og projektledelse herunder om projekttyper og faser samt værktøjer som projektplan, 
økonomistyring, målhierarki og milepælsplan. 

Lørdag: 

Projektledelse i praksis. V. Jakob Staun 

Forventninger og afklaring i forhold til foreningsprojektet.  

2. Modul 

Det personlige lederskab 
Den 19. - 20. april 

Sted: Vejle 

Fredag: 

Konflikthåndtering. Hvordan opstår konflikter og hvordan forholder man sig bedst  
til  konflikter. V. Torbej Freij 

Lørdag:  

Personprofil og analyse af personligt lederskab i relation  
til egen forening. V. Ole Damgaard.  

3. Modul 

Gruppedynamik, kreativ 
udvikling 

D. 14. - 15. juni 
Sted: Kolding 

Fredag: 

Kommunikation. Praktisk kommunikation, præsentationsteknik og hensigtsmæssige 
kommunikations former. V. Ane Tarp Hansen 

Personligt lederskab / Selvledelse v. Carsten Oldengaard 

 

Lørdag:  

Motivation af frivillige. V. Torbej Freij 

Kreative/Innovativ udvikling 

Planlægning af YMCA festival i Prag 

4. Modul 

YMCA festival i Prag 
Den 3. - 10- august 

Planlægning og gennemførelse af idrætsaktiviteter 

10.000 unge fra hele europa 

Se mere på www.yefestival.com 

5. Modul 

Værdibaseret ledelse 
20. - 21. september 

Sted: Kolding 

Fredag: 

Mødeledelse. Hvordan planlægger og udføres spændende og udbyttesrige møder.  

Ledelsstile. 

Coaching, drop din indre lytning. V. Børge Svensson 

Lørdag: 

Værdibaseret ledelse. Oplæg ved: (Offentligøres senere). 

Afsluttende oplæg og evaluering af foreningsprojektet.  

 


