Frivilliges roller og kompensation - Sæson 2020/21
Furesø eSport tilbyder hold-træning i eSport, hvor hvert hold typisk består af 5-12 gamere,
som ledes af en gruppe frivillige trænere og ledere, hvor rollerne Chef-træner, Assistent-træner og
Holdleder typisk deles mellem 2-6 personer. Arbejdsbeskrivelse, ansvar og kompensation for hver rolle:
Stillingsbetegnelse

Chef-træner

Assistent-træner

Holdleder

Rolle, ansvar,
arbejdsbeskrivelse

Din stillingsbetegnelse er
Chef-træner (Head Coach) og
din rolle er overordnet at lede
Holdet og medlemmernes
faglige og personlige udvikling.

Din stillingsbetegnelse er
Assistent-træner (Assistant
Coach) og din rolle er at
assistere Holdets Head Coach
ved Holdets samlinger.

Din stillingsbetegnelse er
Holdleder (Team Leader) og du
støtter Head Coach med div.
administration omkring holdet,
herunder:

Du planlægger Holdets
samlinger støttet af en skriftlig
årsplan og en skriftlig
aktivitetsplan for hver samling.

Du formidler din faglige indsigt
i eSport.

• Hold adm., informationer til
holdet, tilmelding og fravær
på Holdsport.dk
• Adm. af eAthlete.dk eller
tilsvarende initiativer, der
styrker Holdets sundhed via
fysisk aktivitet og motion
• Frugtordning
• Fælles-kørsel
• Forældre feedback
• Sparring med trænerteamet.

Du formidler træner-teamets
faglige indsigt i eSport.
Du holder en pro-aktiv, åben
dialog med medlemmerne,
medlemmernes forældre, og
bestyrelsen om ethvert
forhold, der kan styrke Holdet
og medlemmernes udvikling,
oplevelse og tryghed.

Du bidrager til medlemmernes
faglige og personlige udvikling.
Du bidrager til medlemmernes
tryghed og oplevelse af
Klubben, som et godt sted at
være.

Du bidrager til medlemmernes
tryghed og oplevelse af
Klubben, som et godt sted at
være.

Head Coaches anses som en
del af klubbens ledelse og har
adgang til mindst 2
bestyrelsesmøder om året.

Kompensation,
Godtgørelse

Værdi kr. 5.000 pr. år (11 mnd.)
Kun personer fyldt 18 år under
uddannelse
- eller efter særlig aftale

Værdi kr. 3.000 pr. år (11 mnd.)
Kun personer fyldt 13 år under
uddannelse
- eller efter særlig aftale
(Under 13 år: Kr. 1.000 pr. år)

Ingen kompensation

Kompensation,
Kurser

DGI Esport Esporttræner
grunduddannelse,
værdi kr. 3.750
- eller særlig aftale

DGI Esport Hjælpetræneruddannelsen,
værdi kr. 1.495
- eller særlig aftale
(Under 13 år: Kun efter aftale)

Individuel aftale

Kompensation,
Kontingentfritagelse

Kontingentfritagelse for eget
medlemskab, værdi kr. 1.500 jf.
furesoeesport.dk/medlem/priser

Kontingentfritagelse for eget
medlemskab, værdi kr. 1.500 jf.
furesoeesport.dk/medlem/priser

Ingen kompensation

Kompensation,
Mentor-ordning

Mentor-ordning efter aftale, jf.
furesoeesport.dk/medlem/bliv
_traener/#Mentor

Mentor-ordning efter aftale, jf.
furesoeesport.dk/medlem/bliv
_traener/#Mentor

Mentor-ordning efter aftale, jf.
furesoeesport.dk/medlem/bliv
_traener/#Mentor

Kompensation,
Merchandise

Gamer Jersey eller lign. jr.
furesoe-esport.dk/shop)
- eller efter særlig aftale

Gamer Jersey eller lign. jr.
furesoe-esport.dk/shop)
- eller efter særlig aftale

Individuel aftale

Tabel 1 - Stillingbetegnelse/roller

Til hver frivillig leder udarbejdes:
•
•

Tilbud, der afhænger af stillingsbetegnelsen ovenfor.
Aftale, der er identisk for alle stillingsbetegnelser ovenfor.
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Regler for ansættelse af unge (DGI)
Hvor ung må unge være, når foreningen giver dem en tjans som
hjælpetrænere eller -instruktører i foreningen?
Hvor ung må unge hjælpetrænere og hjælpeinstruktører være, når de får en tjans i foreningen? Hvilke
regler gælder?
Steen F. Andersen, DGI’s juridiske rådgiver og advokat, giver her sit bud:
Her beskriver Steen F. Andersen reglerne, som fremgår af Arbejdsmiljøloven. Han opdeler de unge i
aldersgrupperne unge under 13 år, 13-15-årige og 15-18-årige:

Unge under 13 år
Såfremt foreningen ønsker at benytte en person under 13 år, må der ikke være tale om en ansættelse.
Unge under 13 år kan fungere som hjælpetrænere og kan evt. tildeles en godtgørelse i form af sportstøj til
en værdi af maksimalt 1650 kroner om året.

Unge mellem 13 og 15 år
Unge mellem 13 og 15 år kan foretage lettere arbejde. Det fremgår af en bekendtgørelse udstedt med
hjemmel i arbejdsmiljøloven. Det fremgår ikke direkte, at unge i denne aldersgruppe kan fungere som
hjælpetrænere. Arbejdstilsynet oplyser, at bilag 7 udstedt med hjemmel i arbejdsmiljølovens §30 er
udtømmende, og det vil derfor ikke være lovligt at benytte en ung i alderen 13-14 år som lønnet
hjælpetræner. Foreningen vil derved være stillet på samme måde som ved unge under 13 år. De kan kun
benyttes, såfremt der ikke er tale om en ansættelse, hvor der ydes løn. Dermed vil de være ulønnede
hjælpere, der får omkostningsgodtgørelse.

Unge mellem 15 og 18 år
Ansættelse af unge i alderen 15-18 år er reguleret i arbejdsmiljøloven. Arbejdet skal tilrettelægges,
planlægges og udføres under hensyn til den ansattes alder, udvikling, helbred og uddannelse.
Det afgørende er ikke kun, at personen er fyldt 15 år, men også at den unge ikke er omfattet af
undervisingspligt, dvs. at han eller hun har afsluttet 9. klasse. Den unge skal desuden under udførelse af
arbejdet være under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. Det vil derfor ikke være lovligt for
foreningen at have unge til at træne et hold alene.

Forsikring
Instruktører under 15 år er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Ovenstående er 13. december 2020 kopieret fra
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/uloennetloennetforeningsarbejde/regler-for-ansaettelse-af-boern-og-unge/regler-for-ansaettelse-af-unge
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