
 

 

Aktiv ung i dag – også en idrætsforening i 

morgen!  

Vi gør foreningslivet ungt! 

Dette er blot få af overskrifterne i et nyt projekt 

idrætsforeningen starter op. 

Projektet kickstartes den 20. november hvor vi i 

samarbejde med Køge Kommunes kultur- og 

Idrætsafdeling præsenterer et foredrag med 

Søren Østergaard, med overskriften: 

”I gamle dage gik man til sport i en forening 

for at være sammen med sine venner – det 

gør man ikke mere!” 

Perspektiver på børn, unge og fritidsliv i en 

præstationskultur. 

 

Søren Østergaard er daglig leder af Center for 

Ungdomsstudier og har i mange år arbejdet med 

undersøgelser af unges adfærd, rammer og 

livsværdier og fuldt udviklingen i 

ungdomskulturen.                                                  

Han kender derfor til de udfordringer bl.a. 

foreningerne står overfor når det handler om at 

involvere de unge i foreningerne. 

Med afsæt i en række undersøgelser omkring det 

frivillige arbejde med børn og unge, sættes der i 

foredraget fokus på hvad der gør, at børn og unge 

melder sig ind og ud af frivillige foreninger. Hvad 

er de unges forventninger til ledere og aktiviteter 

og hvordan kommer vi i gang med at forny os så 

vi får involveret de unge i foreningslivet. 

 

Tid og sted 

Mandag den 20. nov. Kl. 19-21 i Klubhuset. 

Der er mulighed for at købe drikkevarer og kage. 

Hvem kan deltage 

Forældre samt trænere og ledere i 

Idrætsforeningen IF Frem Bjæverskov  

Tilmelding skal ske til lonni.klausen@koege.dk 

eller på sms til 2883 0021.  

Det er gratis at deltage. 

For mere information kontakt:  

Projektansvarlig Lonni Klausen, 

lonni.klausen@koege.dk, 28830021 

 

IF Frem Bjæverskov har i samarbejde med Køge 

Kommune startet projektet op der gennem det 

næste års tid skal sætte fokus på at tiltrække og 

fastholde foreningsledere med særlig fokus på de 

unge. Målet er, på de unges præmisser, at få dem 

til at være en aktiv del af idrætsforeningen. Bl.a. 

vil vi gerne forberede dem på rollen som 

foreningsledere og trænere. Samtidig har vi en 

ide om at nedsætte en ungeudvalg på tværs af 

afdelingerne. Tanken er at udvalget selv finder på 

arrangementer og events som de synes er sjove 

og interessante.  
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