
 

Strategiaftale 2022-2025: Dansk Faldskærms Union 
Spor 1 – Modernisering af forbund 
 

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) 

1. Ved at modernisere DFUs økonomiske model og medlemsstruktur ønsker vi at inkludere alle danske faldskærmsklubber i et ligeværdigt fællesskab, som tilgodeser 

klubbernes stigende tendens til differentiering indenfor bl.a. brug af frivillige kræfter overfor kommercielle og semiprofessionelle samarbejder. 
 

2. Med en modernisering af DFUs digitale platforme og Image/brand, ønsker vi at skabe et tidssvarende billede af en moderne sport i et stærkt fællesskab. Ved at sætte 

fokus på sporten i sporten, vil vi styrke vores image som almindelig sportsgren for alle, for derved at opnå nye springeres langsigtede tilknytning til DFU. De digitale 

platforme skal endvidere aflaste de frivillige kræfter administrativt og styrke informationsdeling. 
   

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 

Økonomisk model og 

medlemsstruktur 

13 klubber deltager i 

tilfredsheds- og 

behovsundersøgelse samt 

workshop for udvikling af den 

nye økonomiske model og 

medlemsstruktur. 

Klubber stemmer en ny 

økonomiske model og 

medlemsstruktur igennem på 

rep.mødet 2023. 

2 opgaver er udliciteret fra 

frivillige kræfter til 

kommercielle 

samarbejdspartnere.   

14 antal klubber deltager i 

effektmåling via 

tilfredshedsundersøgelse. 

Tilfredsheden er øget med 10%.  

Resultatmål 2 

Brand/image og digitale 

platforme 

150 medlemmer deltager i 

tilfredsheds- og 

behovsundersøgelse af DFUs 

image/brand/medier og digitale 

platforme  

Workshop for udvikling af 

image/brand/medier og digitale 

platforme gennemført.  

 

Udvikling af fælles 

bookingportal på skydive.dk 

gennemført 

 

Designmanual og 

brandidentitet er defineret.  

 

Udvikling af digitalt certifikat 

gennemført 

 

Klubberne koordinerer og der bookes 

30% af elevuddannelser og 50% af 

tandemer gennem Skydive.dk  

 

200 medlemmer benytter digitalt 

certifikat som er let tilgængeligt og 

letter papirarbejdet 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål:  

1. Via tilfredshedsundersøgelse til klubbestyrelserne før og efter den nye model. Ved at medlemmerne stemmer en ny model igennem, som efterfølgende bliver taget i brug. 

Ved at udvalgte aktiviteter udliciteres til kommercielle samarbejdspartnere.  

2. Via tilfredshedsundersøgelse til medlemmerne. Ved at milepæle i udviklingen gennemføres for til sidst at ende i en måling i 2025, af hvor mange der benytter de digitale 

platforme. Data trækkes direkte fra systemerne.  



 

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg 

”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu)  

 

 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket 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) 

1: Via en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende workshops vil vi undersøge medlemmernes tilfredshed og ønsker til indtjening og fordeling af økonomiske midler og opgaver 

mellem klubberne og DFU. Vi vil benchmarke med andre forbund, som har differentierede medlemskaber og klubber som samarbejder med kommercielle aktører. Vi vil analysere 

på DFUs egne indtjeningsmuligheder, for at undersøge om indtjeningen kan flyttes til andre poster end de nuværende. Vi vil undersøge mulighederne for at udlicitere til 

kommercielle aktører og arbejde aktivt for at udnytte DFU og klubbernes muligheder for kommercielle og semiprofessionelle samarbejder, og søge at indarbejde det i vores nye 

model.  

Opgaverne skal varetages i samarbejde mellem vores udviklingskonsulent og sekretariatsleder. 

 

2: Via en spørgeskemaundersøgelse vil vi undersøge medlemmernes opfattelse af DFUs image/brand/digitale platforme samt medlemmernes foretrukne medievalg. Via workshops 

vil vi udarbejde det grundlag, som skal forme DFUs  kommende brandidentitet, og udarbejde en klar kommunikations- og markedsføringsplan. Herunder vil vi fortsætte udviklingen 

af nuværende digitale platforme: Medlemsdatabasen skal fuldt understøtte et digitalt certifikat, som udvikles til brug nationalt og internationalt, og Skydive.dk skal fungere som 

fælles platform for booking af elevkurser og tandemspring samt information om faldskærmssporten. Opgaverne skal varetages af vores udviklingskonsulent. 

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 

Medlemsstruktur og økonomisk 

model. (Ny model) 

Tilfredsheds- og 

behovsundersøgelse, samt 

benchmark med lignende 

forbund er gennemført.  

 

Analyse af undersøgelser og 

benchmark og heraf indtjenings-

og udliciteringsmuligheder, 

samt workshop med klubberne 

vedr. ny model er gennemført.  

Ny økonomisk model og 

medlemsstruktur er udviklet og 

stemmes igennem på rep.mødet 

2023. 

Administrative forberedelser er gjort, 

så den nye model/struktur kan tages i 

brug fra 2024. 

Procesmål 2 

Image/brand/medier/digitaliseri

ng 

Tilfredsheds- og 

behovsundersøgelse, 

Image/brand/medier/digitaliseri

ng. 

 

 

Analyse af tilfredsheds- og 

behovsundersøgelse, 

Image/brand/medier/digitaliseri

ng. 

 

Kravsspecifikation og 

vedtagelse af fælles 

bookingsystem til skydive.dk 

 

Implementering af fælles 

bookingportal på skydive.dk 

igangsat. 

 

Medlemsdatabase færdig-

udviklet til at understøtte 

digitalt certifikat 

Workshop med klubberne vedr. 

image/brand/medier/digitalisering. 

 

Kravsspecifikation og vedtagelse af 

format og leverandør af digitalt 

certifikat 

 

 



 

 

KAN udfyldes men SKAL 

ikke. Udfyldes senest ultimo 

2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1 Modellen/strukturen er i brug - - Effektmåling af tilfredshed 

gennemføres.  

Procesmål 2 Udvikling af digitalt certifikat 

igangsat 

Digitalt certifikat færdigudviklet Administrative forberedelser er 

gjort, så certifikatet kan tages i 

brug 

 

Træning i digitalt certifikat 

gennemført for instruktører og 

medlemmer 

Måling af bookinger på Skydive.dk 

gennemført.  

  

Måling af antal brugere af digitalt 

certifikat gennemført. 

 

 

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 

Sekretariatsleder og 

udviklingskonsulent 

 

150.000 150.000 150.000 150.000 

Færdigudvikling af Medlemsdatabase 25.000 25.000 0 0 

Bookingsystem Skydive.dk 75.000 75.000 12.500 32.500 

Digitalt certifikat 12.500 12.500 70.000 100.000 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 262.500 

 

262.500 

 

232.500 282.500 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav)     

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 

 



 

 

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 1 262.500 262.500 232.500 282.500 

Spor 2 230.000 270.000 300.000 250.000 

Spor 3 390.000 350.000 350.000 350.000 

Spor 4 220.000 220.000 220.000 220.000 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 1.102.500 1.102.500 1.102.500 1.102.500 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 

  



 

 
Strategiaftale 2022-2025: Dansk Faldskærms Union 
Spor 2 – Optimering af instruktøruddannelsen og elevuddannelsesmateriale 

 
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 en optimering af instruktøruddannelsen ønsker DFU at kunne uddanne flere instruktører. Ved standardisering af elevuddannelsesmaterialet vil vi sikre 

en god kvalitet af uddannelsen for elever og ensartethed på tværs af klubberne. Samlet set skal indsatserne øge tilgængeligheden af instruktører og 

uddannelsesmuligheder i og på tværs af klubberne, så flere elever får adgang til at opnå certifikat og fastholdes i sporten.  
 

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 12 deltagere på 

instruktørforkursus  

70% deltagere på 

instruktørforkursus gennem-

fører og består 

instruktøreksamen 

75% deltagere på 

instruktørforkursus gennem-

fører og består 

instruktøreksamen 

Antallet af instruktører er steget med 

15% i forhold til 2021  

 

Resultatmål 2 Kravsspecifikation og 

identifikation af 2 mulige 

leverandører til elevudd. 

materiale 

Leverandør valgt og køreplan 

for udarbejdelse af elevudd. 

materiale vedtaget 

Elev.udd. materiale udarbejdes 

og følger forventet tidsplan. 

Det nye elevuddannelsesmateriale 

anvendes på instruktørforkursus og er 

taget i brug.  

90% af instruktørstaben er 

efteruddannede 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 

1: Antal aktive registrerede instruktørelever og instruktører i vores administrationssystem. 

2: Antal af instruktører, der har deltaget i efteruddannelse og derved kan forny deres instruktørcertifikat.    

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg 

”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu) 

 

 

 

 



 

 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket 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) 

DFUs frivillige instruktørudvalg vil arbejde med: 

• Mulighederne for at bryde instruktøruddannelserne op i flere niveauer, så flere frivillige kan varetage afgrænsede instruktøropgaver. De vil desuden 

arbejde for at gøre det mere fleksibelt at blive uddannet og gennemføre eksamen til instruktør.  
• Som en del af den nye uddannelse vil de videreudvikle modulet “den gode instruktør”, så der fremover sættes fokus på, hvordan instruktørerne fungerer 

som rollemodeller og ambassadører for en rummelig kultur og et respektfuldt fællesskab i faldskærmssporten jf. undersøgelsen “Kvinder i luftbårne 

idrætter”. 
• De vil derefter definere ændringer til Faldskærmsbestemmelserne og implementere ændringerne på instruktørforkursus og til instruktøreksamen. 

 

• De vil undersøge eksisterende muligheder og sammenligne med udenlandske faldskærmsforbund for at definere formatet og kvaliteten af DFUs nye 

elevuddannelsesmateriale.  
• De vil implementere det nye elevuddannelsesmateriale som en del af instruktørforkursus og instruktøreksamen. 
• De vil sikre efteruddannelse af nuværende instruktører, så det nye uddannelsesmateriale implementeres i klubberne.  

 
Udviklingskonsulenten vil fungere som projektleder på de to store optimeringsprojekter og omsætte instruktørudvalgets faglige indsigt, ideer og ønsker til 

handling, herunder:  
• Facilitere udviklingsseminarer  
• Styre projektplaner og sikre rette fremdrift 
• Undersøge markedet og varetage kontakten til leverandører/udviklere af undervisningsmateriale 
• Opdatere Faldskærmsbestemmelserne 
• Planlægning og koordinering af seminarer, kurser, eksamen og efteruddannelse 

 

DFU vil benytte en stor del af midlerne til at købe ekstern bistand til den praktiske udvikling af elevuddannelsesmaterialer 
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  

Instruktøruddannelse 

Opdatering af Faldskærms 

Bestemmelserne og nyt 

omstruktureret 

instruktørforkursus gennemført 

Instruktøreksamen gennemføres 

efter nye regler  

Optimering og justering af 

instruktørundervisnings-

materiale 

Evaluering af instruktøruddannelsen til 

Instruktørseminar 2023 

Procesmål 2  

elevuddannelsesmateriale 

Inspirations- og erfarings 

udveksling med andre 

Inspirations- og erfarings 

udveksling med andre 

Udviklingsseminar gennemført i 

Instruktørudvalget    

Vedtagelse af format af 

uddannelsesmateriale til 



 

faldskærmsforbund og eksterne 

aktører. 

faldskærmsforbund og eksterne 

aktører. 

instruktørårsmøde, samt aftale med 

eksterne omkring udarbejdelse. 

 

 

KAN udfyldes men SKAL 

ikke. Udfyldes senest ultimo 

2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1  

Instruktøruddannelse 

Optimering og justering af 

instruktørundervisnings-

materiale / 

Faldskærmsbestemmelser 

 

   

Procesmål 2 

Elevuddannelsesmateriale 

Udvikling og udarbejdelse af 

uddannelsesmateriale  

Udvikling og udarbejdelse af 

uddannelsesmateriale 

 

Implementering af nyt 

uddannelsesmateriale og 

efteruddannelse af instruktører 

gennemføres 

Evaluering og justering af nyt 

udd.materiale.  

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 150.000 140.000 150.000 150000 

Udvikling af instruktøruddannelsen 60.000 50.000     

Udvikling af nyt 

elevuddannelsesmateriale 

20.000 80.000 150.000 100000 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 230.000 270.000 300.000 250.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav)     

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 

 

 



 

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 1 262.500 262.500 232.500 282.500 

Spor 2 230.000 270.000 300.000 250.000 

Spor 3 390.000 350.000 350.000 350.000 

Spor 4 220.000 220.000 220.000 220.000 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 1.102.500 1.102.500 1.102.500 1.102.500 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 

 

  



 

 
Strategiaftale 2022-2025: Dansk Faldskærms Union 
Spor 3 – Bredde- og klubudvikling 
 

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) 

Medlemsudvikling 

Den ønskede effekt med medlemsudvikling er at øge medlemsfastholdelsen gennem flere breddeaktiviteter med fokus på sportslig udvikling, samt se en 

øget deltagelse i sportslige og sociale breddearrangementer.  

 

Klubudvikling 

DFU ønsker at skabe mere klubsamarbejde, som forbedrer mulighederne for springaktivitet og giver lettere adgang til faciliteter. En afledt effekt heraf vil 

være forbedret økonomi og bedre ressourceudnyttelse.  

 

Respektfulde fællesskaber 

DFU ønsker at skabe klubmiljøer, der bærer præg af respektfulde fællesskaber, hvor der er plads til alle. DFU ønsker et miljø, hvor nye medlemmer bliver 

integreret i fællesskabet, og hvor der er plads til diversitet på springpladserne. 

 
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 

 

  Færre nye elever melder sig ud 

siden 2023: 5% 

Færre nye elever melder sig ud siden 

2024: 5% 

Resultatmål 2  Færre C-springere stopper i 

sporten siden 2022: 5% 

Færre C-springere stopper i 

sporten siden 2023: 5% 

Færre C-springere stopper i sporten 

siden 2024: 5% 

Resultatmål 3  Mere deltagelse på AU-

aktiviteter og AU-konkurrencer 

siden 2022: 5% 

Mere deltagelse på AU-

aktiviteter og AU-konkurrencer 

siden 2023: 5% 

Mere deltagelse på AU-aktiviteter og 

AU-konkurrencer siden 2024: 5% 

Resultatmål 4  X-antal klubber indgår i 

samarbejde faciliteret af DFU 

X-antal klubber indgår i 

samarbejde faciliteret af DFU 

X-antal klubber indgår i samarbejde 

faciliteret af DFU 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål:    

 

1) Måles via intern database 

2) Måles via intern database 



 

3) Måles via indsamling af data fra klubber 

4) Årlig kvalitativ undersøgelse gennem dialog med klubbestyrelserne og/eller som punkt til aktivitetsseminaret 
 

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg 

”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu) 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket 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) 

Medlemsudvikling 

Vi vil sikre udvikling i disciplinerne ved at udarbejde forslag og vejledninger til træningsprogrammer for begyndere og let øvede, samt fokusere mere på aktiviteter 

der udvikler og sammensætter medlemmer efter niveau på tværs af klubber. 

  

DFU vil arbejde med inklusion og fastholdelse af elever ved at facilitere workshops, etablere en vidensbank i DFU med fastholdelsesinitiativer som klubberne kan 

arbejde med.   

  

Klubudvikling  

DFU vil prioritere, at klubberne arbejder med deling af udstyr og lejer/låner instruktører på tværs af klubberne. DFU vil arbejde på at motivere klubberne om at gå 

sammen om fly, materiel og frivillige ressourcer. DFU vil fortsat arbejde for, at klubberne bliver ved med at holde fællesaktiviteter.  

 

Respektfulde fællesskaber 

DFU vil have fokus på grænseoverskridende adfærd. DFU vil skabe debat, inspirere og udarbejde materiale til klubberne om respektfulde fællesskaber. DFU vil 

prioritere at afholde workshops med faglig hjælp udefra. 

DFU vil opfordre til at klubberne får mere familievenlige klubber, så familielivet kan inkluderes i miljøet. 

 

Prioritering 

De første to år vil vi primært fokusere på sportslig udvikling sammen med klubsamarbejde og respektfulde fællesskaber. De sidste to år vil vi primært fokusere på 

klubudvikling og arbejde med fastholdelsesinitiativer af nye medlemmer. 

 

Vi bygger bl.a. vores hovedindsatser på rapport om kvinder i luftbårne idrætter og data fra vores frafaldsundersøgelse, som vi har sendt ud til alle medlemmer, som 

stopper i sporten. Derudover vil vi sende løbende medlemsundersøgelser ud, som måler på bl.a. medlemstilfredshed, DFU’s aktivitetstilbud og mulighed for 

sportsligudvikling, hvor vi løbende vil bruge resultaterne til at forbereder vores hovedindsatser.  

 
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 

Medlemsudvikling 
• Udvikling af forslag og 

vejledninger til 

træningsprogrammer for 

begyndere og let øvede. 

Programmer udgives 

løbende. 

• Udvikling af forslag og 

vejledninger til 

træningsprogrammer for 

begyndere og let øvede. 

Programmer udgives 

løbende. 

• Udvikling af forslag og 

vejledninger til 

træningsprogrammer for 

begyndere og let øvede. 

Programmer udgives 

løbende. 

• Alle vejledninger er udgivet på 

relevante platforme. 

 

 

Procesmål 2 

Medlemsudvikling 
• Etablering af 

medlemsundersøgelse 

omkring sportslig udvikling 

og deltagelse.  

• Medlemsundersøgelse 

sendes ud og resultater 

gennemgås og diskuteres til 

aktivitetsseminar 

 

• Fokus på flere aktiviteter 

der understøtter 

niveauinddelt 

sammensætning af 

medlemmer på tværs af 

klubber (aktivitetsseminar) 

 • Fokus på flere aktiviteter der 

understøtter niveauinddelt 

sammensætning af medlemmer på 

tværs af klubber 

(aktivitetsseminar) 

 

Procesmål 3 

Klubudvikling 
• DFU tager kontakt til alle 

klubber vedrørende 

klubsamarbejder igennem 

klubbesøg/workshops 

• Arbejde med 

klubsamarbejder til 

aktivitetsseminar 

• DFU arbejder videre med 

klubsamarbejder igennem 

klubbesøg/workshops 

• DFU arbejder videre med 

klubsamarbejder igennem 

klubbesøg/workshops 

Procesmål 4 
Respektfulde fællesskaber og 

medlemsfastholdelse 

 

• Etablering af 

medlemsundersøgelse 

omkring trivsel og 

respektfulde fællesskaber. 

• Medlemsundersøgelse 

sendes ud for at DFU kan få 

øget viden om det sociale 

miljø og resultater 

gennemgås og respektfulde 

fællesskaber debatteres til 

aktivitetsseminar med 

fagligt oplæg. 

• Udarbejde materiale om 

respektfulde fællesskaber 

 

• Implementering af respektfulde 

fællesskaber på relevante digitale 

kanaler samt ved klubbesøg 

 

• familievenlige klubber, skal 

debatteres til aktivitetsseminar 

 

 

KAN udfyldes men SKAL 

ikke. Udfyldes senest ultimo 

2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 2 
Medlemsudvikling 

• Etablering af 

medlemsundersøgelse 

omkring sportslig udvikling 

og deltagelse.  

• Medlemsundersøgelse 

sendes ud og resultater 

gennemgås og diskuteres til 

aktivitetsseminar 

 

 • Fokus på flere aktiviteter der 

understøtter niveauinddelt 

sammensætning af medlemmer på 

tværs af klubber 

(aktivitetsseminar) 

 



 

• Fokus på flere aktiviteter 

der understøtter 

niveauinddelt 

sammensætning af 

medlemmer på tværs af 

klubber (aktivitetsseminar) 

Procesmål 3 

Klubudvikling 

 

• DFU arbejder videre med 

klubsamarbejder igennem 

klubbesøg/workshops 

• DFU arbejder videre med 

klubsamarbejder igennem 

klubbesøg/workshops 

• DFU arbejder videre med 

klubsamarbejder igennem 

klubbesøg/workshops 

• DFU arbejder videre med 

klubsamarbejder igennem 

klubbesøg/workshops 

Procesmål 4 

Respektfulde fællesskaber  

og medlemsfastholdelse 

• Klubbesøg med fokus på 

respektfulde fællesskaber 

og fastholdelse af 

medlemmer 

 

• Undersøge muligheder for 

familievenlige klubber bl.a. 

gennem dialog med 

klubberne 

• Klubbesøg med fokus på 

respektfulde fællesskaber 

og fastholdelse af 

medlemmer 

 

• Facilitering af workshops 

hvor der arbejdes med 

inklusion og fastholdelse på 

aktivitetsseminar 

• Klubbesøg med fokus 

på respektfulde 

fællesskaber og 

fastholdelse af 

medlemmer  

 

• Udvikling af 

vidensbank med 

fastholdelsesinitiativer 

• Klubbesøg med fokus på 

respektfulde fællesskaber og 

fastholdelse af medlemmer 

 

• Vidensbank er færdigudviklet og 

bliver anvendt ifm. klubbesøg 

 

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 
150.000 150.000 150.000 150.000 

Aktiviteter der understøtter 

klubsamarbejde 
90.000 50.000 50.000 50.000 

Aktiviteter der understøtter 

breddeudvikling og sætter fokus på 

sporten i sporten. Arbejdet 

understøtter den røde tråd til spor 4 

150.000 150.000 150.000 150.000 

Total støtte fra DIF til sporet årligt 
390.000 350.000 350.000 350.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et krav)     

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 

 

 



 

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 1 262.500 262.500 232.500 282.500 

Spor 2 230.000 270.000 300.000 250.000 

Spor 3 390.000 350.000 350.000 350.000 

Spor 4 220.000 220.000 220.000 220.000 

Total støtte fra DIF årligt alle spor 1.102.500 1.102.500 1.102.500 1.102.500 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 

 

  



 

 
Strategiaftale 2022-2025: Dansk Faldskærms Union 

Spor 4 – Professionalisering af konkurrencer og udvikling af flere medlemmers sportslige potentialer  
 

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) 

DFU ønsker at sikre medlemsfastholdelse af breddeudøvere ved at tilbyde gode sportsudviklingsmuligheder gennem professionelt tilrettelagte træningsforløb. 

Forløbene medfører at en større andel medlemmer fortager flere sportsspring, og deltager ved nationale konkurrencer for at måle deres sportslige udvikling.  

 

DFU ønsker kapacitet til at afholde større og bedre konkurrencer. Konkurrencerne skal sikre, at både breddeudøvere og talent- og elite atleter får målt deres 

sportslige udvikling gennem konkurrencer med andre deltagere på deres niveau.  

En øget konkurrencedeltagelse vil udover sportslig udvikling også medføre til, at medlemmerne får bredere bekendtskab til sportsspringere fra andre klubber og 

discipliner, som skaber grundlag for flere og bedre sportsfaglige fællesskaber samt nedbrydning af evt. fordomme, som kan skabe svære vilkår for udviklingen 

generelt.  
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 

DFU vil have flere til at dyrke 

seriøs sport igennem 

professionelt tilrettelagte 

træningsforløb, og flere 

medlemmer som måler deres 

progression gennem deltagelse 

ved de nationale mesterskaber 

• Første måling af 

deltagelse ved 

nationale mesterskaber 

er foretaget. 

 

• Første måling af 

sportsspring er 

registreret. 

• Stigning i deltagelse 

ved nationale 

mesterskaber på 10% i 

forhold til 2022 

 

• Stigning i sportsspring 

på 5% i forhold til 

2022 

• Stigning i deltagelse 

ved nationale 

mesterskaber på 10% i 

forhold til 2023 

 

• Stigning i sportsspring 

på 5% i forhold til 

2023 

• Stigning i deltagelse ved 

nationale mesterskaber på 

10% i forhold til 2024 

 

• Stigning i sportsspring på 

5% i forhold til 2024 

 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål: 

- Tal for sportsspring tages fra den årlige statistikindberetning 

- Dataindsamling ved tilmelding ved nationale konkurrencer 

For at tilføje en linje: Placere markøren i det sidste felt (2025) i slutningen af linjen; Venstre klik på musen og find Layout over menulinjen. Tryk Layout og vælg 

”↓Indsæt nedenfor”. (Tryk på Hjem og du er tilbage til den normale menu) 

 

 



 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 

Her skal I beskrive, hvilket 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) 

DFU og Sportsudvalget vil gennem samarbejde og dialoger med andre faldskærmsforbund, få inspiration til udvikling af nationale konkurrencer generelt herunder 

også faciliteter, tilgængelighed, markedsføring og publikumsvenlighed. Dette skal forankres i Kraftcentrene, som fortsat udvikles gennem evalueringer og udbud 

sammen med sportsfaglig ledelse. Yderligere skal et internationalt samarbejde bidrage til at flere breddeudøvere på tværs af forbund får tilbudt deltagelse i 

sportslige arrangementer på tværs af landegrænser.  

 

DFU og Sportsudvalget vil udvikle og forankre nationale trænere gennem trænerkoncepter. De nationale trænere skal træne breddeudøvere og skabe flere 

sportsspringere, og arbejde for en rød tråd fra breddeudøver til talent gennem flere og bedre træningsmiljøer og træningsplaner.  

 

DFU og Sportsudvalget til sikre, at der er et nationalt dommerkorps, som kan dømme nationale konkurrencer. Dette skal sikres igennem fokus på dommerkorps i 

alle discipliner, samt rekruttering og uddannelse af nye interesserede i dommergerningen. Dommeruddannelsen skal sørge for, at der er en struktur for uddannelsen 

bygget op i teori og praktik, og at det er gennemsigtigt hvad der forventes af den nye dommer. Det internationale samarbejde skal her bidrage til, at der er flere 

muligheder for praktik for nye dommere, så de hurtigere kan blive færdiguddannet.   
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: 

Fokus på større konkurrence 

deltagelse og flere sportsspring, 

samt  udvikling af internationale 

samarbejder 

• Analyse af de sidste 5 

års deltagelse ved 

nationale konkurrencer 

i alle 5 discipliner er 

foretaget 

 

• Sportsfaglig ledelse og 

repræsentanter fra 

Kraftcentrene har 

planlagt besøg hos 1-2 

udenlandske 

faldskærmsunioner 

under deres nationale 

konkurrencer 

• Første måling af 

deltagelse ved 

nationale konkurrencer 

er foretaget, her med 

særligt fokus på 1. 

gangs deltagere 

 

• Sportsfaglig ledelse og 

repræsentanter fra 

Kraftcentrene har 

evalueret erfaringerne 

fra besøgene hos 1-2 

udenlandske 

faldskærmsunioner, og 

udviklingsplanerne 

samt forankring af 

kraftcentrene 

planlægges  

• Anden måling af 

deltagelse ved 

nationale konkurrencer 

er foretaget, her med 

særligt fokus på 1. og 

2. gangs deltagere. 

 

• Udviklingsplanerne og 

forankring af 

kraftcentrene er 

igangsat 

 

• Et nordisk mesterskab 

er planlagt, og DFU er 

repræsenteret i flere 

discipliner 

• Evaluering af nordisk 

mesterskaber og en vurdering 

af, hvilke andre områder, hvor 

et nordisk samarbejde styrker 

en større 

konkurrencedeltagelse og 

sportslige resultater 

 

• Kraftcentrene planlægger 

Open kategorier i forbindelse 

med de nationale 

mesterskaber 



 

Procesmål 2 

Udvikling af nationalt 

trænerkoncept 

• Workshop med 

nationale trænere er 

afholdt og plan for 

afprøvning af et 

koncept er vedtaget 

• De nationale trænerne 

afprøver træninger, 

identificerer og 

definerer 

udviklingsmulighedern

e som skal afprøves i 1. 

projektår 

• Afprøvning af national 

trænerkoncept 1. år er 

igangsat 

• National trænerkoncept et 

evalueret og konceptets 2. 

afprøvningsår er planlagt 

Procesmål 3 

Udvikling af 

dommeruddannelse og koncept, 

samt uddannelse af dommer i 

alle discipliner  

• Analyse og definition 

af minimum antal 

dommere i hver 

disciplin er foretaget, 

samt krav til 

dommeruddannelse er 

defineret 

• To discipliner er 

udvalgt, og 

rekrutteringen til 

dommeruddannelsen er 

igangsat 

• To discipliner afprøver 

den nye struktur.  

• Dommere i begge discipliner 

er færdiguddannet. Strukturen 

er evalueret og justeret, og 

rekrutteringen til 2 andre 

discipliner er igangsat 

 

 

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 

Sportsmanager (udvikling og 

ledelse af strategispor) 
75.000 75.000 75.000 75.000 

Udvikling af internationale 

samarbejder 
25.000 25.000 25.000 25.000 

Udvikling af faciliter og 

kompetencer i DFU’s Kraftcentre 

 

30.000 

 

30.000 

 

30.000 

 

30.000 

 

Udvikling af dommeruddannelse 

 
30.000 30.000 30.000 30.000 

Udvikling af trænerkoncept 

 
60.000 60.000 60.000 60.000 

Total støtte fra DIF til sporet 

årligt 

220.000 220.000 220.000 220.000 

Evt. egenfinansiering (ikke et 

krav) 

    

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge ”opdater felt” 



 

 

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 1 262.500 262.500 232.500 282.500 

Spor 2 230.000 270.000 300.000 250.000 

Spor 3 390.000 350.000 350.000 350.000 

Spor 4 220.000 220.000 220.000 220.000 

Total støtte fra DIF årligt alle 

spor 

1.102.500 1.102.500 1.102.500 1.102.500 

Total støtte beløbet kan opdateres automatisk ved at placere markøren i totalfeltet, højre klikke på musen og vælge opdater felt 

 

 


