
QUICK-GUIDE TIL

MEDLEMSVÆKST
Få fat i de voksne – sådan gør du!
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Kom godt i gang!

Små tiltag gør en STOR forskel
Denne guide indeholder gode råd og ideer
til, hvordan din klub kan tiltrække nye
medlemmer. Brug guiden som inspiration,
hvis din klub ønsker at skabe vækst og
udvikling.

Guiden indeholder både konkrete,
lavpraktiske råd og mere strategiske tiltag
til rekruttering af nye medlemmer.

Skab et åbent fællesskab

Er der plads til alle i din klub?
Foreningslivet er kendetegnet ved et
stærkt fællesskab og sammenhold,
hvilket er din klubs styrke.
Fællesskabet kan virke overvældende
for nye medlemmer. Er jeg velkommen
her? Er der også plads til mig?
Grundlæggende bør I antage, at det er
sværere at komme ned i jeres klub, end
I formentlig går og tror.
Signalér at der er plads til alle ved at
gøre det så let som muligt for nye
medlemmer at deltage i klubbens
aktiviteter.
Denne pointe går igen i alle guidens råd
og vejledninger.
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Byd velkommen!

Gør det let for nye medlemmer
Det første skridt er altid det sværeste.
Fjern forhindringerne og gør det så let
som muligt for nye medlemmer at blive
en del af din klub.
Vær opmærksom på, at nye
medlemmer skal kunne genkende sig
selv i klubbens kommunikation. Vis ikke
kun billeder af ungdomshold, medaljer
og trofæer men signalér i stedet, at
klubben er for alle aldersklasser og
niveauer.

3 tips – til at byde
velkommen

1. Invitér nye:
Sig det klart og tydeligt: Vi vil gerne have
nye medlemmer, og du er velkommen i
vores klub.

2. Hvem kan være med?
 Vær tydelig om, hvilke niveauer der kan
deltage hos jer – set udefra er det vigtigt,
at man oplever, man kan følge med.

3. Nedbryd barrierer:
Hjælp nye medlemmer med at tackle
praktiske forbehold. Har jeg det rigtige
udstyr? Hvad skal jeg medbringe?
Skal jeg klæde om hjemmefra?
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Hjemmeside og Facebook

Gå online – det virker!
Hjemmeside og Facebook er klubbens
digitale ansigt udadtil.
Sørg for, at kontaktoplysninger er
lettilgængelige online, og at det er
hurtigt og enkelt at melde sig ind i
klubben.
Brug ikke kun Facebook til
kommunikation internt i klubben men
også til markedsføring overfor nye,
potentielle medlemmer.
Tag et kig på foreningens hjemmeside
og Facebook og forestil dig, at du er et
nyt medlem. Hvad ser du? Kan du finde
de oplysninger, du behøver? Føler du
dig budt velkommen?

3 tips – til hjemmeside og
facebook

1. Kontakt via hjemmesiden:
Sørg for, at alle kontaktoplysninger er
lette at finde online, og at der er
opfordringer til at benytte dem.

2. Invitér via Facebook:
 Brug Facebook til at invitere til events
som for eksempel introduktionsdag for
nye medlemmer.

3. Tænk over teksten:
Sørg for at fotos og tekst på nettet viser
bredden i din klub og ikke kun ungdom og
elite.

Skab synlighed lokalt

Brug dit nærområde
Mange foreninger er stærkt
repræsenteret i lokalområdet.
Du kan skabe endnu mere
opmærksomhed omkring din klub ved
at hænge plakater eller andet materiale
op i for eksempel den lokale
brugsforening, på skolen eller på
biblioteket.
Kommunikér klart og tydeligt, at
klubben søger nye medlemmer, og at
alle er velkomne.

3 tips – til at skabe
synlighed lokalt

1. Knudepunktet
Lokalisér lokalområdets knudepunkter og
få tilladelse til at placere plakater, foldere
og andet materiale netop her.

2. Overraskelsen
Markedsfør klubben på en anderledes
måde. Uddel for eksempel klistermærker
til bilen til udvalgte medlemmer.

3. Partnerskabet
Udbred kendskabet til din klub gennem
partnerskaber med andre lokale aktører,
som for eksempel kommunen, den lokale
biograf, bibliotek, café eller sportsbutik.
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Spred budskabet
sammen!

Involver klubbens medlemmer
Klubbens eksisterende medlemmer er
det stærkeste kort, når det gælder om
at tiltrække nye medlemmer.
De er gode ambassadører, der kan
invitere potentielle, nye medlemmer på
besøg i klubben.
Det hjælper mange, hvis I skaber fælles
anledninger og taler åbent og tydeligt
om ønsket om, at nuværende
medlemmer hjælper med at finde og
tale med nye medlemmer.
Vær opmærksom på – og respektér –
at ikke alle har mod på at påtage sig
denne rolle.

Tre tips – sådan spreder
du budskabet

1. Del erfaringer
Tag en fælles snak om, hvordan man kan
invitere nye medlemmer på besøg i
foreningen.

2. Gør det let
Giv medlemmerne postkort, invitationer
eller andet materiale, som de kan dele ud.

3. Introduktionsdage
Arranger anledninger, fx et arrangement,
hvor det er tydeligt, at det er for
potentielle medlemmer. Eventuelt ved
helt lavpraktisk at kalde det ’introduktion’.
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Førstehåndsindtryk tæller!

Giv nye medlemmer en god oplevelse
Det er vigtigt at give potentielle nye
medlemmer en god oplevelse, når de
besøger klubben første gang.
Hvis I har haft kontakt med det mulige
nye medlem inden besøget via for
eksempel Facebook, er det en god idé
at følge op med en besked på
Messenger eller SMS. Det giver
oplevelsen af, at man allerede kender
én i klubben.

Tre tips – til at give et godt
førstehåndsindtryk

Byd velkommen
Husk at byde nye medlemmer
velkommen. Mød dem med et ’goddag’ og
send dem hjem igen med et ’på gensyn’.
Vær åben og spørg ind til deres oplevelse i
klubben efter et par gange.

Giv en god oplevelse
Hjælp nye medlemmer med at finde et
hold på det rette niveau, så de går hjem
med en god oplevelse i bagagen.

Giv klart ansvar
Bliv enige om, hvem der har ansvar for
hvad, når det gælder nye medlemmer –
og gør det klart, hvem nye medlemmer
kan henvende sig til for at få hjælp.
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Hvem gør hvad?

Fordel ansvar og opgaver
Effektiv medlemsrekruttering
afhænger af, at alle kender deres
opgaver og ansvarsområder.
Det er vigtigt, at nye medlemmer ikke
er bestyrelsens ansvar alene.
Det er en god idé at blive enige om,
hvem der er ansvarlige for for
eksempel ’Facebook og hjemmeside’,
’Velkomst og opstartsforløb’ og
’Medlem-til-medlem-indsatser’.

Tre tips – til fordeling af
ansvar og opgaver

Facebook/hjemmeside
Find ud af hvem i klubben, der har
forstand på for eksempel Facebook eller
hjemmesider. Måske vil han eller hun
påtage sig ansvaret for klubbens sider?

Beskriv rollen
Beskriv de forskellige ansvarsområder.
Hvilke opgaver indebærer det, og hvilke
kompetencer kræver det?

Udnævn flere
Overvej om der bør være mere end én
ansvarlig for hvert område. Det gør
klubben mindre sårbar overfor skift.



Kontakt os
www.bevaegdigforlivet.dk

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


