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Unge i FDF – et overblik 
 
Baggrund 
 
På HBs studietur til Belgien maj 2015 fik hovedbestyrelsen indblik i den belgiske ungdomsorganisation: Chiro. 
Det er en organisation med fokus på unge hele vejen igennem organisationsstrukturen. Unge leder i høj grad 
lokalforeninger. De har målsætning om at det er unge under 30 år, der styrer og leder foreningen lokalt og 
nationalt.  
I sommeren 2015 arbejdede HB med, hvordan FDF kan involvere flere unge og starten var en workshop på 
Midtvejsdebatten i november 2015 om Unge og demokrati. Det gav også anledning til at afprøve om Unge 
skulle være et udviklingsmål. 
I foråret 2016 blev der afholdt 2 ungehøringer i henholdsvis Århus og København med 30 unge om 
ungeinddragelse, hvor der blev inviteret åbent ind til at komme med ideer til HB omkring unge, demokrati og 
inddragelse i FDFs arbejde.  
I august 2016 blev der i forlængelse af ungehøringer afholdt temadebat om Unge på hovedbestyrelsesmødet 
på Rysensteen. Ca. 50 deltog i alt til debatten. Debatten koncentrerede sig om udvidelse af ungerettigheder, et 
unge HB eller et fast unge mandat, en aktiv rolle og plads i landsdelsledelserne, oplevelse af at blive overset 
som unge og UR egen usikkerhed omkring det at repræsentere andre unge.  
Der blev ikke afgivet løfter i forlængelse af HB møderne i maj 2016 og august 2016.  
Sideløbende med temadebatten med og om unge blev der besluttet udviklingsmål. Unge var en af de 9 
punkter til drøftelse, men blev ikke valgt til som udviklingsmål. Til gengæld valgte landsmødet i 2016 at 
vedtage 15-årsvalgret og dette tog en del af opmærksomheden op til landsmødet 2016. 
 
Igennem forløbet og samtalerne om unge har landsforbundet og Landsdelsledelserne fulgt op på indsatserne i 
forskelligt omfang, og det er nu tid til at stoppe op og danne overblik for at kunne kvalificere senere 
beslutninger om, hvilke indsatser, der vil være gode at satse på at udvikle og holde fast i. 
 
 
Indstilling 
 

Der indstilles til, at HB spørger ind til afklaringer og tager bilaget til efterretning. 
 
Ideen 
 
Nedenstående overbliksark er udarbejdet for at give overblik over unge indsatser i FDF på forskellige niveauer 
og sammenhænge.  
FDF har pr 10/10 2017 1791 seniorvæbnermedlemmer (årgang 2003-2004) 
FDF har pr 10/10 2017 1765 seniorer (årgang 1999-2002) 
FDF har pr. 10/10 2017 2747 medlemmer mellem 18 og 30 år (årgang 1987-1999) svarende til 12,9 % af 
21282 indberettede medlemmer i januar 2017. 
FDF har pr. 10/10 2017 3142 medlemmer mellem 15 og 30 år (årgang 1987-2002) svarende til 14,8 % af 
21282 indberettede medlemmer i januar 2017. 
 
 
 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
x Orienteringsbilag (O)       
 Debat- og temabilag (D)       
 Beslutningsbilag (B)       
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Hovedbestyrelsen arbejde 
 
Temadebat med HB # ¤ 
Midtvejsdebat # ¤  
Landsmøde # ¤  
 
 

Dannelse af Ungdomsrepræsen-
tanter #  
 
Arbejdsgruppe mellem 
Landsdelsledelser 
- Overblik over UR forløb 
- Fælles idekatalog 

Delegationer 
 
Folkemødet # ¤ 
Ungdommens Folkemøde # ¤ 
DUF Delegation # ¤   

Nationale kurser 
 
7-8 klasseskursus * 
Seniorvæbnerkursus * 
Seniorkursus # 
Instruktørudd. # ¤ 
FDF lederkursus   
Intro til Arenaen for 
sidstegangsdeltagere på SKS 

Internationale kurser 
 
Euro Course 
Easter Course 
Minglabar Myanmar – Andreas svar 
 
 

Lokale indsatser 
 
Ung1 # 
Ung2 # 
Ung3 # 
Nye ledere # ¤ 
Mesterlære 
Kredslederuddannelse 
 
 

15 års valgret 
 
 

Unge  - specifikke arrangementer 
 
Væbnermesterskabet * # ¤ 
Seniorfestival * # ¤  
Jagten  # ¤ 
 

Initiativer 
 

 
Unge grupper:  
13-15 år * 
16-20 år # 
21-30 år ¤ 
 

Hovedbestyrelsen arbejde 
Med afsæt i to høringer om unge blandt 25 unge i maj 2016 afholdtes Temadebat om unge i 
FDF af Hovedbestyrelsen i august 2016 med deltagelse af landsdelsledelser og fremmødte unge. 

Midtvejsdebatten afholdes hver andet år i november forskudt af Landsmødet. I 2015 deltog 110 
hvoraf 42 var unge mellem 18 og 30 år dengang. 
Landsmøde afholdes hvert andet år i november for alle delegerede. Blandt de 450 delegerede 
deltog 183 unge mellem 16 og 30 år.  
 
Dannelse af Ungdomsrepræsentanter 
Ungdomsrepræsentanternes forløb er mangeartede på tværs af landsdele og lokale traditioner. 
De er som minimum deltagere på et Landsmøde, og der har tidligere været arrangeret 
fællesweekend med besøg på HB møde. Hver landsdel vælger 2 repræsentanter og 2 
suppleanter  
 
Der drøftes i forlængelse af Landsdelsledelserne tid sammen omkring Hovedbestyrelsesmøde i 
marts 2017, hvad der gøres på tværs af landsdele, og hvad der forstås ved, at UR skal dannes 
demokratisk op til landsmødet jf. vedtægterne.  
 
En frivillig arbejdsgruppe udarbejder et overblik over valg, valgform, valgdeltagelse og de 
nuværende ungdomsrepræsentanter forløb frem mod landsmødet 2018. Arbejdsgruppen har 
ligeledes forpligtet sig på at udarbejde et idekatalog frem til marts 2018.  
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Delegationer 
Folkemøde delegationen bestod 2017 af 11 mellem 18 og 30 år og havde følgende formål: 
a) At danne og uddanne en flok unge FDFere til at tage del i debatten og være 
samfundsengageret 
b) At profilere FDF eksternt – især med fokus på #mereleg 
c) At netværke med eksisterende og nye mulige samarbejdspartnere 
d) At forsøge at være deltagere i eksisterende debatter og selv arrangere debat om FDF og leg 
 
Ungdommens Folkemøde delegationen bestod sidst af 16 unge ml. 17 og 25 år og havde 
følgende formål: 
a) At være en synlig, deltagende og medskabende del af Ungdommens Folkemøde 
b) At aktivere ambitionens pinde i praksis i mødet med omverdenen 
c) At danne unge FDFére til at være ambassadører på forskelligvis i forlængelse af ambition  
- Give unge en oplevelse af – sammen – at repræsentere FDF i mødet med andre jævnaldrende 
unge 
- at være vært og besvare spørgsmål om FDF i standen 
- at være aktive medfortællere for FDF 
- at udvikle og afholde en workshop om FDF indgangsvinkel til samfundsengagement og 
frivillighed 
 
DUF delegationen bestod sidst af 6 unge mellem 18 og 30 år og havde følgende formål: 
a) At introducere til FDF interesser og varetagelse af disse i DUF sammenhæng 
- At give mulighed for at tale FDF sager fra talerstolen og mobilisere opbakning 
- At koordinere med foreningerne i samrådet 
 
Nationale kurser 
 
7-8 klasseskursus 
Årligt afholdelses to 7-8 klasseskursus i foråret og efteråret med i alt ca. 200 deltagere i alderen 
13 til 15 år. Kurset er kendetegnet ved en del læring om FDF, vores historie og hvordan vi er 
forbundet i dag jf. ambitionen. Der opfordres til at aldersgruppen deltager her som første gang 
før andre FDF-kurser. 
 
Seniorvæbnerkursus  
Årligt afholdes 3 seniorvæbnerkurser i landet på henholdsvis Kongeådalens Efterskole, 
Hardsyssel Efterskole og Midtsjællands Efterskole for seniorvæbnere med deltagelse af 330 i 
alderen 13 til 15 år. 
 
Seniorkursus  
Seniorkursus Vork og Seniorkursus Sletten afholdes 2 gange årligt og har igennem en årrække 
hver påske og efterårsferien haft cirka 500 deltagere i alderen 15 til 19 år. 
 
Instruktøruddannelse  
Instruktøruddannelsen afholdes hvert forår og efterår på Silkeborg Højskole for unge i alderen 
18 til 30 år hvor cirka 25 instruktør udklækkes. 

 
FDF lederkursus   
FDF lederkurset afholdes en gang årlig for alle ledere over 18 år. I det nye koncept i 2017 deltog 
171 eksklusiv instruktører og udvalg. Af 171 deltog var 98 mellem 18 og 30 år. 



Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     
Mødebilag 

HB-møde:  nov17 

 
Intro til arenaen og udvalgslivet i FDF 
På Seniorkursus Vork og Sletten introduceres sidstegangsdeltagere bredere for alle dele af 
arenaen. Udvalgene inviteres til at komme og give indsigt, og det tidligere fokus på FDF 
oplevelser(rejseoplevelser til internationalt projekt, jagten, instruktøruddannelse, Folkemøde og 
elev på Silkeborg Højskole) fra de tilstedeværende instruktører suppleres med en bredere 
forståelse for og gennemsigtighed omkring udvalgsFDF og filosofien omkring FDF som en 
attraktiv legeplads, når nu de unge afgår fra Seniorkurserne. 
 
Internationale kurser 
Minglabar Myanmar 
I 2017 har 42 medlemmer af FDF og KFUM&K været på ”Dialog Course” og ”Task Force” besøg 
hos vores partnere i Myanmar. 
 

Easter Course er et påskekursus i ramme af European Fellowship for unge mellem 17 og 25 år. I 
2017 deltog 5. 
Euro Course er et internationalt lederkursus for ledere fra 18 til 26 år i ramme af Fimcap. I 2017 
deltog 0 
 

Lokal Lederuddannelse i kreds og landsdele 
 
Der udarbejdes særskilt et lederuddannelsesoverblik op til HB mødet i Januar 2018. 
Ung1 # 
Ung2 # 
Ung3 # 
Nye ledere # ¤ 
Mesterlære # ¤ 
Kredslederuddannelse # ¤ 

 
Lokal Lederuddannelse  
- landsdele 
Det vides med sikkerhed at Landsdelene mindst har følgende tilbud, der matcher unge mellem 
13-30 år. 
 
LD 1 
Landsdelens uddannelsesaften(LUA) afholdes to gange om året fra 18 årige og op med 60 
deltagere i snit, hvoraf halvdelen er mellem 18 og 30 år. 
Landsdelens Lederskole er for seniorer, der skal til at bliver ledere og afholdes en weekend to 
gange årligt med cirka 30 deltagere 
 
Et ungdomsudvalg under landsdelsledelsen har taget et initiativ til seniorarrangementer på 
tværs af landsdelen med opstart november 2017  
10 Kredslederne i Sydvendsyssel netværket har de unge med i bilen til fælles seniormøde i den 
kreds, der er vært for kredslederenes netværksmøde. 
 
Landsdelen afholder Aktiv lejr med 250 deltagende væbnere, seniorvæbnere og seniorer hvert 
år i september. 
Saga løbet afvikles til gavn for 250 væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 
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Vendialøbet afvikles til gavn for 80 seniorvæbnere og ledere. 
 
LD 2 
Landsdelsdøgn er et lederuddanelsesdøgn for alle over 16 år. 
LUDO´s Aktiv lejr er for unge 16-20 årige og fungere som lederuddannelse med inspiration fra 
kernekurser og ung3. 
Landsdelen har et seniorudvalg, der laver arrangementer for seniorer cirka 4 gange årligt. 
 
Ranger Challenge udbyder en oplevelse i Reepark for unge i senioralderen. 
 
LD 3 
Lederskolen på Hardsyssel er en lederuddannelsesweekend med forskellige moduler fra 15 år og 
op med cirka 120 deltager årligt. 
 
Landsdelsledelsen arbejde strategisk med et fokus på unge: 
- Blå dag i Haunstrup Dyrepark, hvor en flok unge er med i arrangørgruppen. 
- 2 netværk i landsdelen arbejder med 15-20 årige i regi af seniornetværk med henblik på 
fastholdelse og gøre (FDF) verdenen større.  
 
JMV er en hike i ramme af patruljer for seniorer og seniorvæbnere og afholdes en gang årligt. 
 
LD 4 
Kredsleder- og lederaften er for alle over 18 år og udbydes 2 gange årligt på Silkeborg Højskole 
med deltagelse af ca. 55. Forbundssekretærer vurderer, at der cirka 60 % af kursisterne, der er 
unge mellem 18 og 30 år. 
 
Landsdelens ungdomsudvalg afholder Ungdomsweekend med moduler og events for 180 
væbnere, seniorvæbnere og seniorer 1 gang årligt.  
 
Seniordøgn er et seniorkursus i miniformat der introduceres i februar 2018. 
Lederuddannelsesudvalget i landsdelen introducerer i februar 2018 Ung3 kursus for landsdelens 
unge i alderen 16-18 år  
 
LD 5 
Der udbydes 3 uddannelsesaftener i landsdelen årligt for alle over 15 år. Der deltager ca. 30 per 
gang, hvoraf en 25 % af kursisterne er unge mellem 15 og 30 år. 
En FDF kreds med 11 seniorer har et fælles seniorarrangement i støbeskeen for hele 
landsdelen.  
Landsdelsledelsen arbejder strategisk på at klæde Ungdomsrepræsentanterne på til at nå ud til 
og i højere grad at repræsentere de unge i en geografisk stor landsdel. 
 
LD 6 
Lederskolen er for alle over 18 år og udbydes en gang årligt med deltagelse af ca. 50-100. 
Forbundssekretæren vurderer, at der cirka 33 % af kursisterne er unge mellem 18 og 30 år. 
 
LD7 
Lederuddannelse Blå Port er for de 16-22 årige og udbydes 2 gange årligt med  
 
Out in October (OIO) deltog 750 væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere, hvor der både var 
uddannelse og oplevelser hele weekenden. 
 



Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     
Mødebilag 

HB-møde:  nov17 

LD8 
Lederskolen er for de 13 til 16 årige og udbydes over to weekender i foråret med deltagelse af 
ca. 100 i 2017 
 
Out in October (OIO) deltog 750 væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere, hvor der både var 
uddannelse og oplevelser hele weekenden. 
 
CH2C løbet er en patruljetur med 250 deltagere og afholdes hvert år i oktober med 75% 
deltagende unge mellem 13 og 30 år. 
 
Rysensteen initierer et ungemiljø med Eat’n Meet og faglige indspark til ”Kom Omkring” 
arrangementer med et varieret deltagerantal på 20-50.  
 
15 års valgret 
 
Konsekvenserne af Landsmødets vedtagelse af 15 års valgret afventer juridisk udredning hos 
DUF i forhold til tipsmidlerne. Hvilken betydning vedtagelsen afføder for sammensætningen af 
den enkelte kredsbestyrelse er stadig uafklaret. 
 
Unge specifikke arrangementer i landsforbundet. 
Væbnermesterskabet afholdes hvert år, landslejrår undtaget, og havde i 2017 1644 deltagere fra 
13 år og op. 

Seniorfestival afholdes hvert andet år og havde I 2017 1000 deltagere i alderen 13 år og op. 
  
Jagten blev i 2017 taget op igen med 110 deltagere i alderen 15-25 år.   
 

Initiativer 
En underskov af uddannelsestilbud og oplevelser, der gør en indsats for unge på forskelligvis. 
Kanokurser 
Førstehjælpskurser 
Klatringskurser 
Efterårskurset for orkestre 
De danske årsmøder i Slesvig 
Bandweekend Kongeådalens Efterskole 
Sing IN i landsdelene 
Lederfighten 
 
 
Tidsplan 
i.a.b. 
 
Kommunikation 
i.a.b. 
 
Økonomi 
i.a.b. 
 
Bilag 
I.a.b. 


