
 FURESØ ESPORT   ∙   CVR-NR 40458069   ∙   FURESOE-ESPORT.DK   ∙   INFO@FURESOE-ESPORT.DK   ∙   MOBIL 3070 2233 
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Frvilliges roller og kompensation - Sæson 2022/23 
Furesø eSport tilbyder hold-træning i eSport, hvor hvert hold typisk består af 5-20 

gamere, som ledes af et frivilligt Leder-team, hvor rollerne Chef-træner, Ung-træner og 

Holdleder typisk deles mellem 2-6 personer. Ansvar og kompensation pr. rolle: 

 

Stillingsbetegnelse Chef-træner 
 

Ung-træner 
 

Holdleder 
 

For alle tre roller: 
 

• Du skal bidrage til 
medlemmers tryghed og 
oplevelse af Klubben, som et 
godt sted at være. 

• Du bidrager aktivt til udvikling 
af Klubben, bl.a. via din 
deltagelse i Træner- og Leder-
samlinger, typisk ét møde på 2 
timer hver måned. 

• Du skal give din 
kontaktperson/mentor i 
Bestyrelsen feedback om dine 
oplevelser på holdet og i 
Klubben mindst én gang om 
måneden. 

• Du holder dig løbende 
orienteret ang. Holdets 
aktiviteter, som du proaktivt 
tilmelder dig, og evt. melder 
afbud fra, rettidigt på Holdsport 
og Discord.  

• Du overholder Furesø eSports 
etiske kodeks, og du er en god 
rolle-model for dit hold. 

 

Din stillingsbetegnelse er   Chef-
træner (Head Coach) og din rolle 
er overordnet at lede Holdet og 
medlemmernes esports-faglige 
og personlige udvikling. 
 
Du planlægger og forbereder 
Holdets samlinger støttet af en 
skriftlig årsplan og en skriftlig 
aktivitetsplan for hver samling. 
 
Du formidler Leder-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, 
fællesskab, oplevelse og tryghed.  
 
 

Din stillingsbetegnelse er Ung-
træner (Assistant Coach) og din 
rolle er at assistere Holdets Chef-
træner ved Holdets samlinger.  
 
Du formidler din faglige indsigt i 
eSport. 
 
Du bidrager til medlemmernes 
esports-faglige og personlige 
udvikling. 
 
Du bidrager til planlægning af 
Holdets samlinger på 
foranledning af Chef-træner. 
 
 
 
 
 

Din stillingsbetegnelse er 
Holdleder (Team Leader) og du 
støtter Chef-træner og Ung-
træner med dette ansvar:  
 

• Hold adm. og løbende 
justeringer af Holdets spillere og 
ledere på Holdsport   

• Rettidig information til 
spillere, forældre og leder-team 
om holdets og Klubbens 
aktiviteter 

• Opfølgning omkring 
tilmeldinger, afbud, fravær, samt 
evt. aflysning/flytning af Holdets 
aktiviteter 

• Aftaler om initiativer, der 
styrker Holdets sundhed via 
fysisk aktivitet og motion, og 
fællesskab i øvrigt, herunder evt. 
kontakt til forenings-partnere. 

• Evt. frugtordning 

• Fælles-kørsel 

• Forældre feedback, herunder 
dialog om fravær 

• Sparring med Leder-Teamet. 

• Regnskab for ”Holdkonto”, 
hvis holdet tildeles et 
rådighedsbeløb.  

• Kontingentopkrævnings-støtte 

Kompensation, 
Godtgørelse 
(Skattefri takster)  

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.) 
For personer fyldt 13 år under 
uddannelse 
- eller efter særlig aftale.  

Ingen, evt. særlig aftale ved  
hold-ansøgning, pr. år: 

• Alene-rolle:  Kr. 1.500 

• Delt rolle: Totalt max kr. 1.500 

Kompensation,  
Kurser og uddannelse 

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

DGI Ung Esportstræner-
uddannelsen (13-17 år) 
værdi kr. 2.500 
- eller særlig aftale 

Individuel aftale 
 
Inspiration / Eksempler  

Kompensation, 
Kontingent-reduktion 

Kontingent-fritagelse for eget 
medlemskab, værdi kr. 2.000 pr. 
år. jf. furesoe-
esport.dk/medlem/priser 
 

Kontingent-fritagelse for eget 
medlemskab, værdi kr. 2.000 pr. 
år. jf. furesoe-
esport.dk/medlem/priser 
 

Kontingent-fritagelse for eget 
medlemskab, værdi kr. 2.000 pr. 
år. jf. furesoe-
esport.dk/medlem/priser 
 

Kompensation,  
Mentor-ordning 

Mentor-ordning efter aftale, jf.  
furesoeesport.dk/medlem/bliv_tr
aener/#Mentor 

Mentor-ordning efter aftale, jf.  
furesoeesport.dk/medlem/bliv_tr
aener/#Mentor 

Mentor-ordning efter aftale, jf.  
furesoeesport.dk/medlem/bliv_tr
aener/#Mentor 

Kompensation,  
Merchandise  

Hoodie og Gamer Jersey jf. 
furesoe-esport.dk/shop  
- eller efter særlig aftale, værdi 
op til kr. 1.000. 

Hoodie og Gamer Jersey jf. 
furesoe-esport.dk/shop  
- eller efter særlig aftale, værdi 
op til kr. 1.000. 

Hoodie eller Gamer Jersey jf. 
furesoe-esport.dk/shop  
- eller efter særlig aftale, værdi 
op til kr. 500.  

Kompensation,  
Udstyr 

Lån af Select Lab Gamer-stol på 
hjemme-adresse efter aftale. 
 

Lån af Select Lab Gamer-stol på 
hjemme-adresse efter aftale. 
 

Lån af Select Lab Gamer-stol på 
hjemme-adresse efter aftale. 
 

Kompensation, 
Job-tilbud 

Prioriteret adgang til lønnede 
instruktør-jobs ved ferie Camps.   

Prioriteret adgang til lønnede 
instruktør-jobs ved ferie Camps.   

Prioriteret adgang til lønnede 
instruktør-jobs ved ferie Camps.   

Tabel:  Stillingsbetegnelser/roller 

Hver frivillig i et Holds Leder-Team accepterer en personlig Aftale om ledelse af et esportshold. 

Referencer: Skatterådets regler om beskatning og Regler for ansættelse af unge. 
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