
8.-11. november 2022

Invitation 2022/23

Under Fun Cup stævnerne dygtiggør
elever sig i alderstilpasset Kidsvolley
og indendørs Street Handball. Hold á
3-6 spillere coaches af en ældre elev,
der under stævnet afslutter sit
LEDER.forendag forløb.

Til lærere: funcup.dk/alleroed/program
Til forældre: funcup.dk/alleroed/parents
Tilmelding: funcup.dk/alleroed/tilmeld S.u. 15.10

Baggrund og Vision:
Før og under Fun Cup stævnerne dygtiggør spillerne sig
i en idræt og snuser til en idrætsforeningskultur. 
Ambitionen er, at eleverne fortsætter med at dyrke idræt i 
en idrætsklub efter stævnet. Læs mere på funcup.dk/om.

Vores vision er at (ud-)danne både spillere og
coaches til at tage ansvar. Allerød Fun Cup og 
LEDER.forendag arrangeres af Allerød Kommune
i samarbejde med LEDER.forendag og
lokale idrætsforeninger. 

Venlig hilsen Mogens W. Brolin
mogens@lederforendag.dk, mob 3070 2233

"Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – gør du?"Mere om 
LEDER.forendag 
på bagsiden

20. - 24. marts 2023

http://funcup.dk/alleroed/program
http://funcup.dk/alleroed/parents
http://funcup.dk/alleroed/tilmeld
http://www.funcup.dk/om
mailto:mogens@lederforendag.dk
http://funcup.dk/kidsvolley/regler


Invitation til 6.-9. årgang
til LEDER.forendag 2022/23

Tilmelding: funcup.dk/alleroed/tilmeld S.u. 15.10.22

Læs mere på lederforendag.dk/masterclass

Venlig hilsen Mogens W. Brolin
mogens@lederforendag.dk, mob 3070 2233

1. Kompetencemoduler på skolen
Eleverne gennemfører 1-2 forberedelsesmoduler klassevis, f.eks. moduler i person-
profiler & ledertyper, kommunikation og/eller coaching. Der handler om at kunne 
danne og vedligeholde positive relationer. Korte sessioner med
teori, som efterfølgende omsættes i praksis. I generalprøven
indøves regler, stævnestruktur, point system og coaching.

2. LEDER for en dag i idrætshallen
Afslutningsvis anvender deltagerne deres nye kompetencer, 
Når de er coach for hvert sit hold én hel
dag for yngre elever under Allerød Fun Cup.

Mere om
Allerød Fun Cup
på bagsiden

LEDER.forendag visionen er at invitere unge på en rejse i personlig
udvikling og dannelse, både dem der gerne vil gøre en forskel, og
dem, der skal støttes for at kunne. Forløbet, som indeholder moduler
i personprofiler & ledertyper og coaching, skal styrke den enkeltes
selvværd, når deltageren viser nærvær og agerer rollemodel for det
hold, som coaches under det afsluttende idrætsstævne.
LEDER.forendag deltagerne tager ansvar for egen og andres læring.
Læs mere på funcup.dk/lederforendag.

"Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – gør du?"

http://alleroed.funcup.dk/tilmeld
http://lederforendag.dk/masterclass
mailto:mogens@lederforendag.dk
https://funcup.dk/lederforendag/
http://alleroed.lederforendag.dk/

