Furesø-projekt nomineret for at gøre unge til ledere

4. januar 2018

Med Danskernes Idrætspris sætter DR fokus på lokale idrætsinitiativer
landet over. Og Furesø-projektet Leder For En Dag er nomineret som en af
de tre finalister fra hovedstaden.
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Engagerede gymnasieelever, der har prøvet at lede og planlægge og styre et
hold af yngre skoleelever. Og som har skarpe erfaringer der gør dem til oplagte
ledere og trænere i foreningslivet. Det er resultatet af Furesø-initiativet Leder
For En Dag (LFED), der nu er med i opløbet om at vinde landsdækkende hæder
med ”Danskernes Idrætspris”.
Det er Danmarks Radio, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og e-boks, der er gået
sammen om at hylde lokale idrætsinitiativer landet over med initiativet Danskernes Idrætspris.
Prisen, som erstatter DIF’s tidligere hæderspris: Årets Idrætskommune, går til et
initiativ, der i særlig høj grad har gavnet den lokale foreningsidræt. Det Furesøbaserede Leder For En Dag er blandt de tre finalister fra hovedstadsområdet,
som skal kæmpe om Danskernes Idrætspris sammen med i alt 27 initiativer fra
DR’s 9 P4-regioner. DIF vælger vinderen blandt de projekter, der får flest
stemmer, og hvis LFED vinder, skal prisen på 100.000 kroner bruges til et nyt
idrætsinitiativ i Furesø Kommune.
Elever lærer at lede og kommunikere
Initiativet LFED, se www.furesoe.lederforendag.dk, giver gymnasieelever mulighed for at tilegne sig praktiske og teoretiske værktøjer inden for bl.a. ledelse,
samarbejde, kommunikation og coaching.
Efter teorien får de unge ledere mulighed for at afprøve dem i praksis, når de
skal coache et kidsvolley-hold af yngre skoleelever til det årlige kidsvolley skolestævne. En del af forløbet er også at være hjælpetræner i en idrætsforening
ved miniuddannelsens afslutning.
”LederForEnDag formår på fornem vis at bygge bro mellem skoler, gymnasier,
erhvervsliv og foreningsliv. Udover at de unge opnår personlig udvikling og
bliver rollemodeller for børnene, så vinder det lokale foreningsliv ved, at de unge kommer ud med ledererfaring og deltager i fællesskaberne som trænere og
ledere med nye styrkede kompetencer. Det er godt for alle parter,” siger borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen.
Også Formand for Kultur, Fritids og Idrætsudvalget Helle Katrine Møller glæder sig over at projektet er blevet nomineret.
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”Vi har nogle af landets mest foreningsaktive borgere i Furesø, og det er altid
godt at få nye engagerede unge ind i foreningerne. Hvis vi kan lære vores unge
disse vigtige sociale kompetencer og få unge engageret i foreningslivet, tegner
det lovende for fremtidens foreningsliv,” siger Helle Katrine Møller, der takker
initiativtagerne for deres engagement og idérigdom.
Initiativtagerne bag LederForEnDag er brødrene Martin og Mogens Brolin, som
udover LederForEnDag også er kendt for for populære initiativer i Furesø som
Furesø Sommerlege, Furesø Kidsvolley Skolestævne og Teamball. Og så har de
selv været trænere i lokale foreninger i mange år.
”Vi brænder for at få flere til at opleve den glæde det er, at dyrke regelmæssig
motion i en idrætsklub. Det er sjovt og giver et socialt samvær, der giver livsglæde gennem hele livet. Og samtidig vil vi gerne facilitere, at flere oplever den
glæde og læring, der ligger i at være frivillig i en idrætsklub,” fortæller Martin
Brolin, der mandag formiddag var i studiet hos P4 København for at fortælle
om projektet.
Fakta Du kan stemme på LederForEnDag
I perioden 10. - 14. november kan man på Danskernes Idrætspris's hjemmeside
stemme LederForEnDag videre fra regionsfinalen, gå ind via
www.lederforendag.dk/stem. Herefter er det op til DIF’s bestyrelse, hvem der
skal blive blandt de sidste tre finalister og endelig vinde Danskernes Idrætspris
ved DR´s store show, SPORT 2014, lørdag den 10. januar 2015 i Boxen i Herning.
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