
 

Strategiaftale 2022-2025: [KFUMs Idrætsforbund] 
Spor 2 – [Nye Fællesskaber for unge] 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 

 
De unge medlemmer disrupter velkendte og bestående strukturer til at etablere nye type af fællesskaber, der favner unge i byen. Forbundet er den centrale ramme for 

udviklingen, hvor de unge samtidig finder support, netværk og som samler viden og faciliterer udviklingen igennem de unges ideer og handlinger.  

 

Målgruppen for sporet er de ikke idræts-aktive 16 - 25 årige, som står uden for foreningsfællesskabet. Vi rekrutterer opstartere til nye fællesskaber fra egne rækker (foreninger, 

T/L kurser og efterskoler), og vi samarbejder på tværs af alle relevante organisationer og kommercielle partnere, hvor det giver mening for de unges projekter.     

 

Effekten af sporet er at unge handlekraftige og initiativrige medlemmer er katalysatorer for etablering af ny og varierende typer af fællesskaber i flere forskellige byer, hvor 

grupperne er formet efter ungdomskulturens behov og standarder for samvær, og hvor indholdet er meningsfulde og inkluderende idrætsaktiviteter. Vi vil løbende være 

nysgerrige på, hvilke værdier disse rum giver. Fællesskabet kan være forankret i en idrætsforening eller eksistere som et fællesskab med base i forbundet.  

 

Resultatmål (Kvantitative mål) 
 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 
Der afholdes 150 aktiviteter på 
KFUMs mødesteder for unge,  
 
og … 
 
unges initiativer fortsættes i 5 
blivende aktiviteter/nye 
fællesskaber 
 

 
 

 
Med udgangspunkt i KFUMs 
mødesteder som rugekasser for 
ideer initieres 50 aktiviteter i 
løbet af året 

 
Med udgangspunkt i KFUMs 
mødesteder som rugekasser for 
ideer initieres 50 aktiviteter i 
løbet af året 
 

 
Med udgangspunkt i KFUMs 
mødesteder som rugekasser for 
ideer initieres 50 aktiviteter i løbet af 
året. 
 
Og … 
 
Vores slutmål er at der i løbet af 
projektet er etableret 5 varige 
aktiviteter 

Resultatmål 2 
Løbende processering af data i 
en undersøgende tilgang til 

 
Designe survey, metode og 
spørgeramme for en kvalitativ 
undersøgelse blandt 

 
Gennemførsel af den planlagte 
evaluering på mødestederne. 
 

 
Bearbejde og formidle data fra 
2023. 
 

 
Bearbejde og formidle data fra 2023  
 
 



 

udviklingen og adfærden i 
mødestederne. 
 
Og … 
 
Dannelse af netværk med 
interessenter, resursepersoner 
og ti specialforbund. 
 
 

opstartere, brugere og 
efterskoler. 
 
 
 

Kvalitativ digital undersøgelse. 
Interviews af alle deltagere. 
 
Virtuel møde, hvor vi Inviterer 
alle interessenter ind til fælles 
refleksion og deling af viden i en 
åben proces til udvikling af 
indsatser for ”ungeinklusion” i 
idrætsfællesskaber. 
 

Kvalitativ undersøgelse af 
frafald blandt ”opstartere”. 
 
Etablere netværk af 8 
specialforbund, samt eksterne 
interessenter. 

 
 
 
Netværket udvides til ti 
specialforbund, samt eksterne 
interessenter.  
 
 

Resultatmål 1:  Alle aktiviteter der afholdes af unge med reference til forbundskontorets indsats i sporet tælles med som aktiviteter i resultatmål 1. Dvs. at vi både tæller de 
unges initiativer som laves som autonome projekter men med forudgående kontakt til forbundet med reference til sporet samt de aktiviteter, som finder sted igennem de fora 
som forbundet etablerer som KFUM mødesteder. De blivende aktiviteter er fællesskaber der samler mindst 100 deltagere over 10 mødegange. Aktiviteterne er udviklet og 
afviklet af de unge opstartere, og opstarterne registrerer antal fremmødte. 
 
Resultatmål 2: Vi vil løbende invitere interessenter ind i et netværk, som er nysgerrige på unge i målgruppen. Interessenterne kan være eks. Specialforbund, kommuner, 
foreninger. Formidling af indsamlet data og viden er afstemt med ungerådet, og der vælges kommunikationskanaler der rammer de ønskede målgrupper. Målgruppernes behov. 
Vi optager virtuelle møder for at bevare vores data og det er samtidig grundlag for optælling af møder.  
 

 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
 

 
- Vi indhenter erfaring fra lignende projekter og rammesætter opgaven som opstartere. Vi rekrutterer unge lokale opstartere fra TL-kursus og medlemsefterskoler, og de 

vil blive tilknyttet forbundet som opstartere på KFUM mødestederne. 

- Vi vil holde samlinger for opstartere med inspirerende workshops som igangsætter og idégenerator for de unges initiativer. Der opsamles og registreres viden og data.  

- Mødestedernes opstartere udvikler lokale aktiviteter, der promoveres via ”word of mouth”.  

- Vi vil etablere KFUM Mødesteder som nye idræts- og værdifællesskaber, hvor vi kan rekruttere opstartere. KFUM mødestederne bliver promoveret af konsulenterne på 

vores efterskoler. Mødestederne skal fungere som tværidrætslig rugekasse for de unge hvor de mødes, udvikle og afprøve deres ideer. 

- Vi vil nedsætte et ungeråd som er forankret i forbundet, og de inddrages i evaluering og opsamling af læring. Rådet samles flere gange om året og de får 

arbejdsspørgsmål af bestyrelsen og kontoret omkring forhold der skal afstemmes med ungdomskulturens interesser og perspektiver. Rådet giver inspiration og vejledning 

til forbundet, hvorigennem indsatsen og andre unge-produkter udvikles. 

- Forbundet formidler og opbygger netværk blandt opstartere igennem de unges foretrukne medier. Opstartere er medansvarlige for den interne og eksterne 

kommunikation.  

- Vi vil udvikle “principper” for positive fællesskab, hvor der er fokus på den gode velkomst, motivation for deltagelse, og hvor alle er velkomne 

- Vi vil opsamle erfaring fra andre specialforbund, eksterne interessenter og BDFL Kommuneenheden, der har arbejdet med lignende projekter.  



 

- Vi vil tage initiativ til at samle forbund og øvrige interessenter i et netværk, hvor vi deler erfaringer og udbygger vores fælles viden om unges fællesskaber og måden de 

dyrker idræt. 

- Intern og ekstern kommunikation udvikles i samarbejde med rådgiver 

- Tilkøbe hjælp til udformning og iværksættelse af undersøgelse  

- Vi kobler de unges initiativer på DGIs og VELLIVs projekt ”Flere unge i foreningslivet” hvor de kan søge om midler til finansiering af egne initiativer 

- Tilkøbe assistance til udvikling af survey i resultatmål 2 

 

Procesmål (Kvantitative) 
 

 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1  
  
Etablere KFUM mødesteder i 5 
foreninger - i relation til 
efterskolerne og TL-kurser  
  
  
  
  

  
Kontakte efterskoler og 
foreninger og lave 
samarbejdsaftaler.  

  
Holde oplæg/webinars på 5  
efterskoler, på TL-kurser og i 
foreninger omkring opstart af 
KFUM mødesteder.   
  
Rekrutterer 2 opstartere på 
hver efterskole.   

   
Holde oplæg/webinars på 5  
efterskoler, på TL-kurser og i 
foreninger omkring opstart af 
KFUM mødesteder.    
  
Rekrutterer 2 opstartere på 
hver efterskole.   

  
Etablere 5 KFUM mødesteder med 
udgangspunkt i gruppens behov     
  
Genbesøger de 5 efterskoler og 
rekrutterer nye opstarter, som 
inkluderes i KFUM mødestedet  

Procesmål 2 
 
Team Up afsluttes og 
principperne videreføres 

 
Team Up projekt gennemføres 
og initiativerne er en del af 
vores aktiviteter i resultatmål 1 
 

 
Team Up projekt afsluttes. 
Erfaringer deles i 
opstarternetværket 

 
Formidlingsarbejdet, viden og 
koncepterne fra Team Up 
integreres, hvor principperne 
deles med foreninger og 
forbund  
 

 

Procesmål 3 

 

Nedsættelse af ungeråd og 

afholde tre samlinger. 

 

Bestyrelsen definerer opgaven 

og kontoret promoverer og 

rekrutterer medlemmer til 

første version af et ungeråd.  

 
Der laves en efterårssamling 
hvor rådet høres i spørgsmål 
ang. indsatsen og andre 
spørgsmål hvor forbundet 
efterlyser et ungeperspektiv 

 
Der laves en forårssamling og 
rådet evaluerer første års virke. 
Bestyrelsen behandler feedback 
og justerer rådets funktion 
sammen med kontoret. 
Løbende rekruttering og 
udskiftning af medlemmer. 
 

 
Der laves en efterårssamling. 

 

 



 

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.  

 

 


