
Esport for  
fremtiden
Skab vækst og udvikling i din forening

Se mere på dgi.dk/esport

DGI Esport
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Kickstart udviklingen i din forening

I denne folder får du gode råd og inspiration til, hvordan du 

kan booste udviklingen i din esportsforening, udnytte for-

eningens fulde potentiale og skabe et endnu bedre og mere 

attraktivt tilbud til medlemmerne. 

Få hjælp af DGI 

Hos DGI har vi stor erfaring med både udvikling af idræts-

foreninger og esport, og vi ved, hvad der skal til for at skabe 

medlemsvækst og et økonomisk fundament for nye aktiviteter, 

tilbud og muligheder.

Vores team af konsulenter står klar til at besvare dine spørgs-

mål og guide din forening i den rigtige retning. Vi klæder dig 

grundigt på til at kunne håndtere og styre en udviklingsproces 

og tilbyder skræddersyede udviklingsforløb tilpasset netop 

din forenings konkrete situation og ønsker for fremtiden.

DGI tilbyder:

 � Rådgivning om foreningsudvikling

 � Målrettede udviklingsforløb med udgangspunkt i din for-

enings behov og ønsker

 � Inspiration til, hvordan din forening kommer videre

 � Rådgivning om økonomi, fonde og tilskudsmuligheder

 � Sparring om konkrete idéer og udfordringer

 � Praktisk hjælp til administrative opgaver

 � Uddannelse af trænere og ledere

 � IT-løsninger der letter foreningsarbejdet

Er du ambitiøs på din forenings vegne, og går du med et ønske om at tiltrække 
nye medlemmer, skabe økonomisk vækst og udvikle nye tilbud og aktiviteter? 
Så er der hjælp at hente. 
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Uddannelse af trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer er 

et vigtigt redskab til at skabe udvikling i din forening. Uddannelse 

skaber udvikling fordi:

 � Veluddannede trænere tilbyder bedre træning – og god 

træning tiltrækker flere medlemmer.

 � Veluddannede trænere skaber bedre sportslige resultater 

– og gode sportslige resultater tiltrækker flere medlemmer, 

flere sponsorer og flere frivillige.

 � Veluddannede foreningsledere og bestyrelsesmedlemmer 

har den viden og de kompetencer, der skal til, for at drive 

en økonomisk bæredygtig forening.

DGI tilbyder en bred vifte af kurser og uddannelsesforløb, der 

er relevante for esportstrænere og ledere i esportsforeninger. 

Vi tilbyder blandt andet:

 � Esportstræner – grunduddannelse

 � Træneruddannelse i CS:GO

 � Foreningslederuddannelse med fokus på lederkompeten-

cer og foreningsudvikling

 � Idrætscoach-uddannelse med fokus på team- og spillerud-

vikling gennem coaching

Du kan læse mere om DGI’s mange kursus- og uddannelses-

tilbud på dgi.dk/esport.

Uddannelse skaber udvikling



Hverdagen i en esportsforening byder på et væld af praktiske opgaver, og ofte 
kan hverdagens rutiner og den daglige drift optage så megen tid, at der ikke er 
timer tilovers til at tænke på foreningens fremtid og på udvikling.

Frigiv tid til at tænke nyt

DGI tilbyder derfor en række administrative services og it-

løsninger, der kan hjælpe dig og din forening med at frigive 

den tid, I behøver, for at kunne arbejde strategisk og fremad-

rettet med at udvikle og udfolde foreningens potentiale.

DGI tilbyder blandt andet:

 � Hjælp til økonomistyring og bogholderi

 � Håndtering af administrative opgaver

 � Professionelt markedsføringsmateriale

 � It-systemer til foreningsarbejde

Tilbud om nye aktiviteter og træningstilbud, der måske er mål-

rettet nye målgrupper, er et effektivt redskab til at tiltrække 

nye medlemmer og derigennem skabe vækst og en stærkere 

økonomi i foreningen.

Hos DGI har vi bred erfaring med at udvikle spændende 

esportsaktiviteter og -events og deler gerne vores viden med 

dig og din forening. Har du en idé til en ny aktivitet, hjælper 

vi med at videreudvikle konceptet og føre det ud i livet. Vil 

foreningen arrangere for eksempel bootcamps, LAN eller 

stævner står vi klar med rådgivning om, hvad der skal til for at 

skabe en succes.  

Enhver forening afhænger af frivillige kræfter, og det er 

i vid udstrækning de frivillige, der danner grobund for, 

at din forening kan vokse sig større. 

Vidste du, at DGI kan hjælpe din forening med at fast-

holde og værge frivillige? 

Udvikl nye aktiviteter
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Sponsorer kan skabe et økonomisk fundament for, at din for-

ening kan iværksætte nye og spændende tiltag, der tiltræk-

ker nye medlemmer og skaber vækst. Det er derfor en god 

idé at sætte særligt fokus på at tiltrække og fastholde spon-

sorer og ikke mindst på at udvikle attraktive sponsoraftaler.

Når du skal tiltrække sponsorer, er det som udgangspunkt af-

gørende, at du kan tydeliggøre, hvad sponsorens økonomiske 

bidrag skal bruges til og ikke mindst, hvad sponsoren får ud 

af samarbejdet. Det er en god idé at skræddersy individuelle 

sponsoraftaler og derved sikre, at hver sponsor får netop det 

udbytte af deres investering, som de forventer.

Vil din forening skabe udvikling gennem sponsorater, har DGI 

har udgivet en folder om sponsorsamarbejder, og om hvordan 

din forening kan tiltrække og fastholde sponsorer. Du kan 

bestille folderen på telefon 7940 4040 eller læse mere på 

dgi.dk/esport.

Sæt fokus på 
sponsorerne

Find en fond

Det er sjældent gratis at iværksætte nye aktiviteter, og 

økonomien kan derfor ofte sætte en stopper for spæn-

dende udviklingsprojekter. Mangler din forening penge 

til at søsætte nye tiltag, er det en god idé at bruge tid 

på at undersøge, hvilke fonde og puljer der kan give 

foreningen en økonomisk saltvandsindsprøjtning.
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Du kan få  
hjælp af DGI

 � Information om relevante puljer og fonde

 � Rådgivning og sparring om ansøgningsprocedurer

 � Udarbejdelse af ansøgninger

Du kan læse mere om, hvordan du søger fonde og puljer om 

økonomisk bistand på dgi.dk/esport eller i DGI’s store guide  

til foreninger om esport. 

Du kan bestille guiden på telefon 7940 4040.
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dgi.dk/esport

Vingsted Skovvej 1  |  7182 Bredsten  |  Tlf. 79 40 40 40  |  info@dgi.dk  |  dgi.dk 

Bestil et møde med din DGI Esport konsulent
DGI Esport arbejder målrettet med at udvikle esport 

i Danmark og hjælper foreninger og ildsjæle i 

gang med at tilbyde esportsaktiviteter til en bred 

målgruppe af udøvere. Sammen med eksperter 

og foreninger udvikler vi uddannelser, kurser og 

koncepter med det formål at skabe endnu dygtigere 

trænere og spillere og gøre esport til en integreret 

del af foreningslivet. Vi tror på, at esport danner 

ramme om stærke fællesskaber og store oplevelser 

og sætter fokus på at skabe trygge, udviklende og 

motiverende esportsmiljøer, hvor alle kan være med 

– uanset alder og niveau.


