
 

 
Strategiaftale 2022-2025: Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) 
Spor 1 – Adgang til natur og faciliteter 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 
Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december I skriver her.  
DIF anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

I Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) har vi en vision om at skabe de bedste rammer for sikker og tilgængelig hang- og paragliding for vores medlemmer. For at 
kunne opnå vores vision skal vores medlemmer have adgang til en bred vifte af faciliteter, således at alle medlemmer fra begynder til avanceret pilot, kan udøve deres sport i 
trygge og sikre omgivelser. 
 
Med dette spor vil DHPU opnå følgende effekter: 
 
- I 2025 har DHPU sikret legitim adgang til eksisterende faciliteter 
- I 2025 er 100% af vores optræksspil blevet skiftet ud med el-spil som vil reducere støj og forurening, samt øge sikkerheden. 
 
Resultatmål (Kvantitative mål) 
Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 
operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1. DHPU vil 
samarbejde med Friluftsrådet 
for at bevare vores adgang til 
luftrummet 

Luftrummet er blevet 
inkluderet som en del af 
Friluftsrådets strategi 
 
 

Have indgået samarbejde med 
2 lokale friluftsråd 

Samarbejde med de lokale 
friluftsråd for at sikre adgang til 
luftrummet – have indgået 
samarbejde med yderligere 2 
lokale friluftsråd 

Samarbejde med de lokale friluftsråd 
for at sikre adgang til luftrummet – 
have indgået samarbejde med at 
ydereligere 2 lokale friluftsråd 

Resultatmål 2. DHPU vil fortsat 
blive et grønt forbund  

Bliver genakkrediteret som 
grønt forbund under DIF 
 

- Bliver genakkrediteret som 
grønt forbund under DIF 

- 

Resultatmål 3. DHPU vil have 
100% el-optræksspil i 2025 
 

- 1 til 2 benzin/diesel optræksspil 
bliver skiftet ud med et el-spil 

1 til 2 benzin/diesel optræksspil 
bliver skiftet ud med et el-spil   

1 til 2 benzin/diesel optræksspil 
bliver skiftet ud med et el-spil   

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 
 
Resultatmål 1: Måles med antal samarbejdsaftaler der laves med lokale friluftsråd 
 



 

Resultatmål 2. Måles med akkreditering som grønt forbund 
 
Resultatmål 3: Måles ved at tælle antal benzin/diesel optræksspil, der bliver udskiftet med el-spil. Her vil DHPU anvende vores synsprocedure for at indhente data 
 

 
Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
Her skal I beskrive, hvilke initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer/ 
indsatser/aktiviteter/handlinger vil I sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 
20 linjer) 
 
Samarbejde med Friluftsrådet:  
Vi vil etablere et samarbejde med Friluftsrådet på nationalt og lokalt niveauet. Friluftsrådets kommende strategi sætter fokus på adgang til natur og åbner for et tættere 
samarbejde mellem DHPU (vi er selvstændigt medlem) og Friluftsrådet. DHPU håber at et tættere samarbejde vil medføre større synlighed i lokale områder hvor vi flyver og 
hjælpe DHPU med at blive ajour med udvikling af natur, lokaleplaner og lovgivning, der kan påvirke vores flyvning. I et svar til DHPU’s høringssvar har Friluftsrådet bekræftet 
muligheden for et tættere samarbejde. Vi forventer at vores flyvesteder kan indgå det brede adgangsarbejde i Friluftsrådet. For at kunne det skal DHPU aktivt engagere de lokale 
friluftsråd og bidrage til Friluftrådets strategiske arbejde.  
 
Grønt forbund: 
DHPU vil fortsætte arbejdet for at opnå status som grønt forbund under DIF.  
 
El-spil: 
Den største udfordring er penge. Her vil DHPU bistå konsulent og hjælpe klubberne med ansøgninger til fonde og puljer.   
 
 
Procesmål (Kvantitative) 
Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som I arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er 
er en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 
 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 – Vi vil etablere et 
tættere samarbejde med de 
lokale friluftsråd for at 
understøtte adgang til 
luftrummet (Friluftsrådet har 
adgang som fokus i deres 
kommende strategi) 
 

Udarbejde en strategi for 
hvordan vi DHPU og DHPU’s 
klubber kan samarbejde med 
lokale friluftsråd om vores 
flyvesteder (hvis muligt i 
samarbejde med Friluftsrådet) 
 

Udarbejde en strategi for 
hvordan vi DHPU og DHPU’s 
klubber kan samarbejde med 
lokale friluftsråd om vores 
flyvesteder (hvis muligt i 
samarbejde med Friluftsrådet) 
 

Indgå aftale med 1 lokalt 
friluftsråd på Sjælland 

Indgå aftale med 1 lokalt friluftsråd i 
Jylland 

Procesmål 2 – Vi vil fortsætte 
som grønt forbund i DIF 

Ansøg om at genakkrediteres 
som grønt forbund  

Arbejde med tiltag beskrevet i 
grønt forbundsaftalen 

Arbejde med tiltag beskrevet i 
grønt forbundsaftalen 

Arbejde med tiltag beskrevet i grønt 
forbundsaftalen 



 

 

Procesmål 3 – Vi vil understøtte 
skiftet fra benzin/diesel til el-
spil 

Udarbejde en inspirationspakke 
med konkrete tiltag, sendt ud til 
klubberne. Pakken formidler 
fordel og erfaring med at skifte 
fra benzin/diesel til el, samt 
hvordan man kan ansøge om 
midler til at dække 
omkostninger 
 

Offentliggøre inspirationspakke  - - 

 
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.  
 

Spor budget 
Her skal I beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser I vil iværksætte.  
Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Udviklingskonsulent  120.000 120.000 120.000 120.000 

Konvertering til el-spil  0 0 0 0 

Samarbejde med FLR inkl. møder  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 120.000 120.000 120.000 120.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 50.000 50.000 50.000 50.000 

 
 



 

Spor 2 – Organisationsudvikling 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 
Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december I skriver her.  
DIF Anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

På baggrund af resultater fra sidste strategiperiode mener Dansk Hang- og Paragliding Union (DHPU) at organisationsudvikling er nøglen til succesfuld rekruttering og 
fastholdelse. Det er afgørende, at både DHPU og klubberne har en organisation der kan levere produkter der passer til deres medlemsdemografi og sportens udvikling.  
 
Med dette spor vil DHPU opnå følgende effekter: 
 
- I 2025 er bestyrelsen i forbundet og DHPU-foreninger blevet bedre til at anvende data i deres beslutningsprocesser og udvikle deres organisation for at få mest muligt 
indflydelse på deres omverden og sikre bedst mulige produkter for medlemmer 
- I 2025 har DHPU’s digitale løsninger reduceret mængden af administrative opgaver 
 
Resultatmål (Kvantitative mål) 
Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 
operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1: DHPU vil 
anvende KBI for at understøtte 
rekruttering og fastholdelse (en 
pilot er først færdiguddannet 
som trin 5 hvorefter de kan 
blive instruktør) 
  

På baggrund af KBI-data, 
uddanne klubberne 60% af 
deres trin 4 piloter til trin 5  

På baggrund af KBI-data, 
uddanne klubberne 60% af 
deres trin 4 piloter til trin 5 

På baggrund af KBI-data, 
uddanne klubberne 65% af 
deres trin 4 piloter til trin 5 

På baggrund af KBI-data, uddanne 
klubberne 70% af deres trin 4 piloter 
til trin 5 

Resultatmål 2: DHPU vil skabe 
mere kompetente klubber 

Udarbejde et DHPU specifikt 
bestyrelseskursus (e-
læring/blended learning) 
 

40% af DHPU’s bestyrelse har 
været på DHPU’s 
bestyrelseskursus  
 

50% af DHPU’s bestyrelse har 
været på DHPU’s 
bestyrelseskursus 

65% af DHPU’s bestyrelse har været 
på DHPU’s bestyrelseskursus  

Resultatmål 3: DHPU vil 
reducere administrative 
opgaver i klubberne 

- Tiden klubberne bruger på 
administrative opgaver 
reduceres med 10% 
 

Tiden klubberne bruger på 
administrative opgaver 
reduceres med 10% 
 

Tiden klubberne bruger på 
administrative opgaver reduceres 
med 10% 
 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 
Resultatmål 1: Måles med konkrete uddannelsesdata fra KBI (kombination af DHPU flyvebevis data og klubbens uddannelsesdata) 
 
Resultatmål 2:  Måles med data fra e-læringsplatformen og DHPU’s klub data 



 

 
Resultatmål 3: Måles med analytiske værktøjer i DHPU’s digitale administrationssystem og en forbundsundersøgelse som tallene bliver målt op imod en baseline etableret i 
2022. 
 
 

 
Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
Her skal I beskrive, hvilke initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer/ 
indsatser/aktiviteter/handlinger vil I sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 
20 linjer) 
 
KBI: 
DHPU har arbejdet med KBI siden 2018 og har et godt fundament for at kunne skabe data-drevet udvikling. Gennem KBI har DHPU identificeret, at der er et større behov i den 
kommende strategiperiode for uddannelsestilbud til piloter, dvs. et trin 5 bevis (det er først trin 5 hvor man er færdiguddannet som pilot). Et trin 5 bevis er en forudsætning for at 
kunne blive instruktør og det er derfor vigtigt, at DHPU øger antal trin 5 piloter således at instruktørkapacitet kan følge med i DHPU’s medlemsvækst. KBI viser at der i dag kun er 
50% af klubberne der tilbyder pilotuddannelse til trin 5. DHPU skal derfor arbejde med at skabe organisationsstruktur i klubberne, således at alle klubber tilbyder en trin 5 
uddannelse eller sender deres piloter til andre klubber for at få en trin 5 uddannelse for derefter at uddanne flere instruktører for at matche væksten. DHPU skal undgå en 
situation hvor instruktørmangel bliver en stopklods for rekruttering og fastholdelse. 
 
Kompetente klubber: 
DHPU’s klubber skal kunne håndtere både de opgaver påkrævet af en traditionel idrætsforening samt specifikke til luftfart. DHPU vil derfor sikre at alle klubber har adgang til 
bestyrelsesspecifikke e-læring/blended learning kurser der er med til at iklæde nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer på med viden og kompetencer der er nødvendig for at 
kunne løfte deres opgaver. 
 
Administration: 
Administration i DHPU fortages jf. krav defineret i de danske bestemmelser for luftfart 9-5. I dag er DHPU berettiget til at uddanne 33 forskellige flyvebeviser og certifikater. Alle 
disse beviser har en teoretisk og praktisk del og alle flyvetimer skal logges. Administration kan minskes gennem effektive IT-løsninger, f.eks. elektroniske logbøger, DIF e-
læringsplatform til at tale sammen med DHPU’s øvrige IT-systemer.  
 
 
Procesmål (Kvantitative) 
Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som I arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er 
er en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 
 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 – DHPU vil bruge 
KBI data til at understøtte 
pilotprogression i foreningerne.  

Etablere en baseline for hvor 
mange trin 4 piloter der er i 
klubberne  

Bruge KBI data til at hjælpe 
klubberne med at udvikle en 
progressionsplan for deres 
piloter 

Bruge KBI data til at hjælpe 
klubberne med at udvikle en 
progressionsplan for deres 
piloter 

Bruge KBI data til at hjælpe klubberne 
med at udvikle en progressionsplan for 
deres piloter 
 



 

  

Procesmål 2 – DHPU vil bruge 
KBI til at udvikle foreningerne  

KBI-undersøgelse, 
klubspecifikke rapporter og 
afholde klubbesøg  

KBI-rapport udarbejdes og 
sendes ud til alle medlemmer 

KBI-undersøgelse, 
klubspecifikke rapporter og 
afholde klubbesøg  
 

KBI-undersøgelse, klubspecifikke 
rapporter og afholde klubbesøg  

Procesmål 3 – DHPU vil 
reducere mængden af 
administration i foreningerne 

Etablere en baseline for hvor 
meget tid der bliver brugt på 
administration i klubberne 
 

Etablere en baseline for hvor 
meget tid der bliver brugt på 
administration i klubberne 
 

Implementere digitale løsninger  Implementere digitale løsninger 

Procesmål 4 – DHPU vil forenkle 
administration med digitale 
løsninger 

Udarbejde et projektplan for 
digitale løsninger til 
administration  
 

Udvikle og tester digitale 
løsninger på forbunds- og 
klubniveauer 

- - 

Procesmål 5 – DHPU vil sikre at 
forbund er ajour med 
internationale ændringer der 
påvirker vores sport  

DHPU deltager i FAI CIVL, EHPU 
og EAS møder.  
 

DHPU deltager i FAI CIVL, EHPU 
og EAS møder.   

DHPU deltager i FAI CIVL, EHPU 
og EAS møder.   

DHPU deltager i FAI CIVL, EHPU og EAS 
møder.   

 
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.  
 

Spor budget 
Her skal i beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser i vil iværksætte.  
Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Udviklingskonsulent 120.000 120.000 120.000 120.000 

KBI klubbesøg egenfinansiering 5.000 5.000 5.000  

Digitale administrationssystemer 0 0 0 0 



 

Kurser for klubbestyrelser 
egenfinansiering 

10.000 10.000 10.000 10.000 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 120.000 120.000 120.000 120.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav) 150.000 150.000 150.000 150.000 

 
Spor 3 – Rekruttering, fastholdelse og frivillige  

 
Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 
Her beskriver I helt kort den effekt, I vil opnå med jeres strategiske spor. Det er kernen og hovedessensen fra jeres ambitionsbeskrivelse fra december I skriver her.  
DIF anbefaler at der kun er 1-2 ønskede effekter i et strategispor (beskrivelsen af den ønskede effekt fylder KUN 3-5 linjer) 

Med spor 1 og 2 vil DHPU sikre adgang til faciliteter og udvikle vores organisation for at levere relevante produkter til DHPU-medlemmer. Med de fundamenter på plads 
forventer DHPU at få medlemsvækst og herunder fokus på flere kvinder.  
 
Med dette spor vil DHPU opnå følgende effekter: 
- i 2025 vil DHPU have flere kvinder i sporten 
- i 2025 vil DHPU har haft konsistent medlemsvækst i hele strategiperioden 
 
Resultatmål (Kvantitative mål) 
Her beskriver I jeres ønskede resultatmål med sporet. Et resultatmål er er en måling på, om den effekt vi ønsker at opnå er indtruffet eller ej. Resultatmålet er derfor en 
operationalisering af den ønskede effekt i noget der kan måles. 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1: DHPU vil få flere 
kvinder i sporten 

- Tilbud min. 1 kvinde-målrettet 
initiativ i 2023 

Tilbud min. 1 kvinde-målrettet 
initiativ i 2024 
 

Tilbud min. 1 kvinde-målrettet 
initiativ i 2025 
 
 

 

Resultatmål 2: DHPU vil få flere 
kvinder i ansvarsposter i DHPU 
 

- Uddanne mindst 3 kvindelige 
hjælpeinstruktører  
 

Uddanne mindst 2 kvindelige 
instruktører  
 
 

Uddanne mindst 1 kvindelige 
seniorinstruktør  
 

Resultatmål 3: DHPU vil skabe 
medlemsvækst 

DHPU vil rekruttere 30 nye 
medlemmer  
 

DHPU vil rekruttere 40 nye 
medlemmer 

DHPU vil rekruttere 50 nye 
medlemmer 

DHPU vil rekruttere 50 nye 
medlemmer 



 

Resultatmål 4: DHPU vil blive 
bedre til at fastholde 
medlemmer 

Fastholdelse: Vi vil 
fastholde 60%af de 
nye medlemmer der starter i 
2022 
 

Fastholdelse: Vi vil 
Fastholde 60% af de 
nye medlemmer der starter i 
2023 

Fastholdelse: Vi vil 
Fastholde 60% af de 
nye medlemmer der starter i 
2024 

Fastholdelse: Vi vil 
fastholde 60% af de 
nye medlemmer der starter i 2025 

Resultatmål 5: DHPU vil skabe 
flere aktiviteter for klubberne 
på forbundsniveau 
 

DHPU vil afholde 3 
forbundsaktiviteter i 2022 - 
aktiviteterne skal vedtages til 
budgetmødet året før  
 

DHPU vil afholde 3 
forbundsaktiviteter i 2023 – 
aktiviteterne skal vedtages til 
budgetmødet året før  

DHPU vil afholde 3 
forbundsaktiviteter i 2024 – 
aktiviteterne skal vedtages til 
budgetmødet året før  

DHPU vil afholde 3  
forbundsaktiviteter i 2025 – 
aktiviteterne skal vedtages til 
budgetmødet året før  

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 
 
Resultatmål 1: Måles med at tælle antal afviklede aktiviteter 
 
Resultatmål 2: Måles med at tælle antal instruktørbeviser DHPU udsteder til kvinder 
 
Resultatmål 3: Måles med at tælle antal nye flyvebeviser DHPU-udsteder 
 
Resultatmål 4: Måles med at tælle antal flyvebeviser fra målgruppen bliver fornyet 
 
Resultatmål 5: Måles ved budgetmødet og antal af afviklede aktiviteter.  
 

 
Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
Her skal I beskrive, hvilke initiativer og arbejdsindsatser I vil gennemføre for at være sikre på at kunne nå de resultatmål I opstillede under det forrige punkt. Hvilke initiativer / 
indsatser/aktiviteter/handlinger vil I sætte i gang og arbejde med for at realisere jeres resultatmål og indfri jeres effekter? (beskrivelsen af jeres hovedindsatser fylder maksimalt 
20 linjer) 
 
Flere kvinder i sporten: 
I dag består DHPU af ca. 10% kvinder. DHPU mener, at der er plads til mange flere og vil derfor gerne lave to initiativer der sætter skub i rekruttering af flere kvinder. Den første er 
at bygge på erfaring fra de kvinder der allerede er i sporten og i samarbejde med dem lave kvindespecifikke aktiviteter som kan gøre sporten mere attraktiv for kvinder. Den 
anden er at få flere kvindelige instruktører. I dag har DHPU 0 og det er vigtig at kvinder er repræsenterede i alle lag af DHPU’s organisation og er med til at tilbyde nye medlemmer 
velkommen til sporten.  
 
Rekruttering: 
DHPU vil fortsætte med at tilbyde skoling til nye medlemmer, samt gennemføre PR-kampagner til at understøtte kendskab til sporten (resultater af PR-kampagner måles gennem 
KBI). 
 
Fastholdelse: 



 

DHPU vil igen tage udgangspunkt i nye medlemmer og hvor længe de bliver i sporten. Gennem data fra KBI vil DHPU kunne holde øje med deres progression og hvilke tiltag der 
fungerer til at fastholde medlemmer. 
 
Aktiviteter på forbundsniveauet: 
Hang- og paragliding er en sport der handler om progression og samtidig er i hurtig teknologisk udvikling. I dag tilbyder DHPU et årligt event på forbundsniveau hvor piloter kan 
mødes på tværs af klubber, blive introduceret til nye former for flyvning og teknologi samt skabe nye relationer der understøtter samarbejdet på tværs af klubber. DHPU mærker 
en stor efterspørgsel for flere aktiviteter organiseret af forbund, hvorfor vi gerne vil tilbyde yderligere tre forbundsaktiviteter om året. Aktiviteterne skal godkendes af 
repræsentantskab til budgetmødet året før aktiviteterne skal udvikles. 
 
Procesmål (Kvantitative) 
Her skal der opstilles procesmål for jeres primære hovedindsatser. Det er altså kun de allervigtigste indsatser, som I arbejder med, som I skal lave procesmål for. Et procesmål er 
er en måling på, om de indsatser I ønsker at iværksætte, er indtruffet eller ej. Procesmålet er derfor en operationalisering af udvalgte hovedindsatser og noget der kan måles. 
 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 – DHPU vil lave 
aktiviteter målrettet kvinder 

Oprette en kvindelig 
arbejdsgruppe med formål at 
udvikle initiativer målrettet 
kvinder  
 

Første initiativ målrettet 
kvinder er klart til 
implementering i 2023 

Implementere aktivitet Evaluere aktiviteten  

Procesmål 2 – DHPU vil 
rekruttere flere kvinder til 
sporten 

Udarbejde en strategi for at 
rekruttere kvindelige 
instruktører 
 

Implementere strategien for 
rekruttering af flere kvindelige 
instruktører  

- - 

Procesmål 3 – DHPU vil 
understøtte fastholdelse ved at 
skabe overblik af trænings- og 
progressionsmuligheder i 
sporten 

Lave et digitalt, offentligt 
tilgængeligt kursuskatalog, hvor 
nye og eksisterende 
medlemmer kan se hvad en 
klub tilbyder – inkl. kursuspris, 
varighed, forventninger og 
kursusplan. Med mulighed for 
en offentlig anmeldelse fra 
elever.  
 

Lave et digitalt, offentligt 
tilgængeligt kursuskatalog, hvor 
nye og eksisterende 
medlemmer kan se hvad en 
klub tilbyder – inkl. kursuspris, 
varighed, forventninger og 
kursusplan. Med mulighed for 
en offentlig anmeldelse fra 
elever. 

Offentliggør kursuskatalog  Evaluere effekten med brug af data fra 
KBI. 

Procesmål 4 – DHPU vil fortsat 
uddanne instruktører 

Afholde uddannelse til 
hjælperinstruktører, 
instruktører og 
seniorinstruktører  

Afholde uddannelse til 
hjælperinstruktører, 
instruktører og 
seniorinstruktører 

Afholde uddannelse til 
hjælperinstruktører, 
instruktører og 
seniorinstruktører 

Afholde uddannelse til 
hjælperinstruktører, instruktører og 
seniorinstruktører 

 



 

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.  
 

Spor budget 
Her skal I beskrive udgifterne til sporet. Udgifterne hænger naturligt sammen med de hovedindsatser I vil iværksætte.  
Hovedposter i sporet Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Udviklingskonsulent 180.000 180.000 180.000 180.000 

Forbundsaktiviteter inkl.  målrettet 
kvinder egenfinansiering 

30.000 30.000 30.000 30.000 

Instruktøruddannelser 
egenfinansiering 

20.000 
 

20.000 
 

20.000 
 

20.000 
 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 180.000 180.000 180.000 180.000 

Evt. egenfinansiering inkl. 
Ovenstående forbundsaktiviteter og 
instruktøruddannelser (ikke et krav) 

190.000 190.000 190.000 190.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samlet økonomisk overblik for alle spor. 
 

Samlet budget – Denne del skal kun udfyldes én gang for hvert specialforbund. 
Her indsættes totalbeløbet pr. spor pr. år. Der kan varieres i den totale støtte fra DIF pr. spor år for år, men den samlede årlige støtte fra DIF skal være den samme år for år.  
Titel Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Spor 1 – Adgang til natur og 
faciliteter 

120.000 120.000 120.000 120.000 

Spor 2 – Organisationsudvikling  120.000 120.000 120.000 120.000 

Spor 3 – Rekruttering, fastholdelse 
og frivillige 

180.000 180.000 180.000 180.000 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 420.000 420.000 420.000 420.000 

Afholde et DHPU-event for alle frivillige i DHPU øst/vest 
 
 
 


