
 

Strategiaftale 2022-2025: KFUMs Idrætsforbund 
Spor 1 – Stærke foreninger 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 

 
Efter strategiperioden ønsker vi at mange af vores foreninger drives ud af et stærkere overskud og overblik; at de oplever en højere sammenhængskraft med en grundlæggende  

tillid og begejstring for fællesskabet. Dette udmøntes ved, at foreningerne oplever, at en stor andel af deres medlemsbase byder hjælpsomt ind i arbejdsopgaverne, at trænere 

og ansvarlige er bevidste om deres metode og relationer (at der er et sundt idrætsmiljø for børn og unge), unge udfordres meningsfuldt, udvikles personligt og fagligt og unge 

gives plads til at afprøve sig selv som træner og leder i et understøttende miljø og møder anerkendelse. 

 

Resultatmål (Kvantitative mål) 
 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 

 
Organisatorisk styrkelse i 
foreningen og udvikling af lokal 
frivillighed. Vi ser en 
akkumuleret stigning på 15% i 
udvalgte ”forbundsprodukter” 
der understøtter denne 
udvikling. 
  
og …  
 
10 nye medlemsforeninger 
 

 
 
Vi undersøger hvor mange af 
vores foreninger som benytter 
vores aktiviteter, og finder 
dermed indekstallet.    
 
og… 
 
Vi hverver 1 ny foreninger på 
baggrund af vores aktiviteter. 
 
 
 

 
 
Vi ønsker en stigning på 5% fra 
indeks 100.  
 
og … 
 
 
 
Vi hverver 3 nye foreninger på 
baggrund af vores aktiviteter.  

 
 
Vi ønsker en stigning på 10% fra 
indeks 100. 
 
og … 
 
 
 
Vi hverver 3 nye foreninger på 
baggrund af vores aktiviteter. 
 
 

 
 
Vi ønsker en stigning på 15% fra 
indeks 100. 
 
og … 
 
 
 
Vi hverver 3 nye foreninger på 
baggrund af vores aktiviteter. 
 
 

Resultatmål 2 
 
Udarbejdning af undersøgelse 
af sammenhængskraft, 
fastsættelse af indeks og 20% 
stigning i værdier 

 
 
Vi udvikler en standardiseret 
måling af sammenhængskraften 
i idrætsforeninger 
 

 
 
Vi gennemfører måling og 
registrerer værdierne i de fem 
medvirkende foreninger i vores 
feltstudie. 

 
 
Værdierne i idrætsmiljøet 
forbedres med 10% 
 
 

 
 
Værdierne i idrætsmiljøet forbedres 
med 20% 
 

 



 

 
 
 

   

Resultatmål 3 
 
At 11 foreninger har igangsat 
nye initiativer 
 

 
3 foreningsinitiativer 
understøttes og gennemføres 

 
3 foreningsinitiativer 
understøttes og gennemføres 

 
5 foreningslaboratorier 
oprettes og gennemføres 

 
5 initiativer udvikles, gennemføres 
og evalueres på baggrund af 
foreningslaboratorierne 

 
Resultatmål 1: Vi har igennem de seneste år indsamlet data fra deltagere, der viser at der er god kvalitet i vores kursus, og at der er en høj gennemførsel fra kursist til frivillig. 
Målet er derfor at udbrede vores produkter, samtidig med at vi fortsat vil måle på tilfredshed og udbytte af vores kursusprodukter på alle hold, for at sikre den samme standard 
og kvalitet. I dette resultatmål vil vi specifikt måle på de aktiviteter som kræver aktiv tilmelding (og betaling) fra foreningen. Derfor er de udvalgte ”forbundsprodukter”: T/L 
kursus, Rend og hop kursus, Technica kursus og senioridrætslejr. Hvis vi supplerer med flere ”produkter” med aktiv tilmelding og betaling i strategiperioden, vil de også tælle 
med, ligesom de også udsættes for løbende evaluering og kvalitetssikring. 
I forhold til optælling af nye medlemsforeninger optælles de tilmeldinger, som vi har modtaget i årets løb. Vi optager også ikke-KFUM foreninger på kurserne, og betragter det 
som en rekrutteringsplatform. Vores tilgang af foreninger sker oftest på baggrund af vores kursusprogram, og derfor formulerer vi et samlet resultatmål som både tæller vækst i 
udbredelse og nye foreninger.  
 
Resultatmål 2: Undersøgelse af sammenhængskraften i idrætsforeningerne udvikles efter rådgivning fra bl.a. DIF Analyse. I den første undersøgelse udgør resultatet vores 
basistal, der samtidig er indeks 100. Resultatmålene er indeks 110 og 120 i hhv. 2024 og 2025. 
 
Resultatmål 3: Vi allokerer årligt midler til uddeling til foreningsinitiativer, der udvikler frivillighed, unges engagement og foreningens værdibase. Vi forventer, at der kommer 6 

projekter/events ud af indsatsen i de første to strategi-år. Kontoret laver en kortfattet rapport til forbundsbestyrelsen for hver udmøntning af de uddelte midler, og vi bruger 

rapporterne som grundlag for optælling ved statusmøderne med DIF. I løbet af de to sidste år i strategiaftalen gennemfører vi foreningslaboratorier med fem foreninger, hvor vi 

har et tæt samarbejde i et feltstudie. Vores mål, er at der som resultat af laboratoriet udvikles mindst ét nyt initiativ i hver forening, som er bygget op omkring foreningens 

unikke profil og potentiale, og hvor udviklingen forestås i et tættere samarbejde mellem forening og forbund. Der laves en lidt mere uddybende rapport om indhold, metode, 

målgruppe, effekt, evaluering mm. til internt brug i forbundet. Rapporten bruges som grundlag for optælling. 

 

 

 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
 

 
• Vi vil implementere og udvikle vores eksisterende foreningsstrategi, der beskriver en styrkelse af foreningernes samarbejde med forbundet.  

• Vi vil lave årlige foreningsanalyser, som afdækker sovende medlemskaber, og målet hermed er at udvikle dialogen og samarbejdet, så vi ikke har passive 

medlemsforeninger. Den årlige analyse består af en screening på konkrete samarbejdsflader, samt øvrig kontakt og konsulentens notater i CRM.  



 

• Som en del af foreningsstrategien udarbejder forbundet en årlig kampagne og foretager i den forbindelse et besøg i hver forening. Besøget skal tjene til at vedligeholde 

og styrke relationen samt opdatere vores viden om foreningen og registrere ændringer i centrale udvalg. Derudover rummer foreningsstrategien mål for igangsættelse af 

innovative indsatser i samarbejde med foreninger, og eksperimenterer med nye medlemsformer.  

• Vi vil indsamle data omkring foreningernes behov og potentialer, så vi kan opfylde foreningernes behov, så de står stærkere. Dialogen finder sted ved besøgene i 

forbindelse med den årlige kampagne, hvorfra der bliver taget notater til CRM. Derudover vil vi evaluere effekten af vores aktiviteter og services ved at få feed-back på 

den afledte effekt i foreningen.  

• Vi vil igennem et øget samarbejde med flere foreninger have brug for at udbygge vores kursusprogram for 13–20-årige trænere og ledere, så flere kommer igennem 

kursus og så flere idrætsgrene er inddraget. Kursusaktiviteterne er et vigtigt samarbejdsområde mellem forening og forbund, så vi vil have skarpt fokus på at trimme og 

optimere og udvikle viften af kursustilbud, ligesom vi i strategiperioden vil oprette flere kursustyper, så det har en appel til flere unge kursister. 

• Sideløbende med at vi plejer foreningskontakten og udvikler kursuspaletten, vil vi indsamle ny viden og udvinde erfaringer fra feltstudier, hvor vi i et tæt samarbejde med 

fem store flerstrengede foreninger undersøger hvordan foreningen udvikler sig, når foreningen over en hel strategiperiode kobler sig tæt op på alle forbundets ydelser. 

Det er et udviklingsarbejde, hvor vi undersøger foreningens nøgletal og sammenhængskraft før, under og efter indsatsen. I samarbejdet indlægges også innovative 

foreningslaboratorier, hvor vi undersøger om de nye ideer til at udvikle foreningsidrætten og løse foreningens konkrete udfordringer kan findes indenfor de eksisterende 

fællesskaber, når de udfordres til at tænke nyt. 

• Vi vil implementere og udbygge et CRM, hvor vi udover at samle de gængse data også får en platform, hvor foreningerne kan hente viden og informationer. Vi ønsker at 

udvikle et hurtigt, smidigt og effektivt konsulentværktøj med udvidelsesmuligheder, der også giver synlighed og overblik for foreningerne. 

• Opstarte og facilitere videndelingsmøder 

 

Procesmål (Kvantitative) 
 

 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 
 
Udvikling af en ny kursustype 
 

 
Kursusudvalget og konsulent 
laver plan for udvikling af nye 
FunCamp for 11 – 13 årige 
 

 
Aftaler med venue indgået og 
dato for kursusuge i 2023 
fastlagt. 
Markedsføringsmateriale er 
udviklet og udsendt. 
 

 
75 tilmeldte til første udgave af 
FunCamp 

 
Kursusrapport er udarbejdet og 
kursusudvalget har tilpasset program. 
Markedsføringen er på plads og 
udsendt.  

Procesmål 2 
 
Implementering og udvikling af 
CRM 

 
1 års eftersyn med udvikleren 
afholdes i april. Konsulenterne 
har noteret alle observationer 
der kan forbedre udbyttet af 
CRM. Ændringer aftales og 
rettelser gennemføres inden 
juni. 

 
Perspektiver på videreudvikling 
af CRM særligt med henblik på 
inddragelse af foreninger i en 
intraløsning er gennemført i en 
dialog med konsulenter, 
bestyrelse, foreningsformænd 
og udvikler. Ideerne er omsat til 

 
Udvikleren har udarbejdet 
forslag til videreudvikling af 
CRM evt. med intranetfunktion. 
Planen er inddelt i faser, så 
bestyrelsen kan tage stilling til 
de enkelte muligheder i en tids- 
og handleplan. Planen er 
forhandlet på plads i en 

 
Første fase af planen er udviklet og 
taget i brug.  



 

konkrete ønsker af bestyrelse 
og konsulenter og til udvikleren. 

kontrakt med udvikleren og 
underskrevet. 
 

Procesmål 3 
 
Udvikling af foreningsstrategi 

 
Holde oplæg på ledermøde ifb. 
Med afholdelse af 
Forbundsmesterskaberne i 
diverse idrætter. På mødet 
søger vi inputs til 
foreningsstrategien. Deltagelse 
af repræsentant fra 
forbundsbestyrelse og 
forbundskontor.  
 

 

Oplæg fra konsulent og 

bestyrelsesrepræsentant 

omkring ny foreningsstrategi på 

alle udvalgsmøder i forbundet.   

 

 
Ideer fra udvalgsdagens 
workshop formidles i et 
webinar på  
foreningsnetværket. 
Invitere deltagere fra 
foreningsnetværket til 
processen med den nye 
foreningsstrategi.  
  

 
Arbejdsgruppen (medlemmer af FB og 
ansatte) udarbejder skitse til ny 
foreningsstrategi i december 2023 

Procesmål 4 
 
To foreningskampagner 
gennemført 
 

 
Temaet for efterårets 
kampagne er besluttet igennem 
en intern proces blandt kontor 
og bestyrelse. Kampagnen er 
tilrettelagt, materiale er 
udviklet og sendt til produktion. 

 
Kampagnen er gennemført med 
konsulentbesøg i alle 
foreninger. Kampagnen er 
evalueret i en intern kvalitativ 
model, hvor vi lægger vægt på 
modtagelsen og dialogen i 
foreningen, og den omtale 
kampagnen har fået på 
foreningens sociale medier. 
 

 
Temaet for efterårets 
kampagne er besluttet igennem 
en intern proces blandt kontor 
og bestyrelse. Kampagnen er 
tilrettelagt, materiale er 
udviklet og sendt til produktion. 

 
Kampagnen er gennemført med 
konsulentbesøg i alle foreninger. 
Kampagnen er evalueret i en intern 
kvalitativ model, hvor vi lægger vægt 
på modtagelsen og dialogen i 
foreningen, og den omtale kampagnen 
har fået på foreningens sociale medier. 

Procesmål 5 
 

Screening af potentielle 

samarbejdsforeninger og 

indgåelse af fem kontrakter 

vedr. feltstudie 

 
Forberedelse og screeningsfase. 
Formål, indhold beskrives i en 
plan hvor også krav og 
forventninger til samarbejds-
foreninger beskrives. Vi er 
opsøgende og afholder møder 
med bestyrelser i interesserede 
flerstrengede foreninger - også 
foreninger som ikke er medlem. 
 

 
Forberedelse og screeningsfase 
fortsættes fra foråret. 
 

 
Rekruttering og kontraktfase. Vi 
rekrutterer løbende foreninger, 
og underskriver en kontrakt, 
der beskriver alle elementer i 
samarbejdsaftalen - også 
muligheden for opsigelse. Vi 
forventer at have afsluttet tre 
aftaler. 
 

 

Procesmål 6 
 

 
Vi afholder et 
videndelingsmøde med tema 

 
Vi afholder et 
videndelingsmøde med oplæg 

 
Vi afholder et 
videndelingsmøde med tema 

 



 

Fire åbne videndelingsmøder 

med bl.a. oplæg fra foreninger 

som har modtaget midler fra 

KFUMs pulje til udvikling af 

frivillighed, udvikling af unge 

samt udvikling af idrætsarbejde 

på tydelige værdier.  

 

omkring træner/lederkursus og 
kassererrollen. 
 
    

på foreningsinitiativer og 
KFUMs pulje.  
 
 
 
 

omkring træner/lederkursus og 
kassererrollen. 
 
    

Vi afholder et videndelingsmøde med 
oplæg på foreningsinitiativer og 
KFUMs pulje.  
 

KAN udfyldes, men SKAL ikke. 
Udfyldes senest ultimo 2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1     

Procesmål 2     

Procesmål 3     

Procesmål 4     

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  

 


