
VÆKSTPAKKE
Til eksisterende foreninger med vækstpotentiale
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Vil I gerne
have flere med?
Har I svært ved at få frivillige til jeres aktiviteter? Vil I
gerne tiltrække flere nye medlemmer? Har I svært ved at
få et ekstra hold op at køre? Brænder I for at gøre noget
for kvindecykling, elcykler eller en hel tredje målgruppe?

Hvorfor skal I have
en vækstpakke?
Nu har I muligheden for at gøre noget ved
det, da Bevæg dig for livet – Cykling har
udviklet en såkaldt vækstpakke til at
hjælpe klubber og foreninger, der gerne
vil vækste. Vækstpakken har en værdi af
kr. 10.000 men koster kun kr.1.500,
hvis I melder jer ind hos både DGI og
Danmarks Cykle Union.

Det er så nemt at tale om,
men får I det gjort?
Hvorfor ikke få hjælp af en konsulent fra
Bevæg dig for livet – Cykling, der kan
hjælpe jer i gang og ikke mindst i mål med
at få startet en medlemstilgang i jeres
forening – for eksempel ved at få fat i nye
målgrupper?

Vi har skruet en slagkraftig vækstpakke
sammen, så I let kan komme i gang med
jeres tilbud til nye målgrupper.

Gratis medlemskab hos DGI & DCU
Lige nu får I gratis medlemskab af
begge organisationer i
indmeldelsesåret og året efter.
Hvis I er en forening, der allerede hører
til under enten DGI eller Danmarks
Cykle Union, så vil det gratis medlem-
skab udelukkende gælde der, hvor man
ikke i forvejen er medlem.
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Hvad indeholder
vækstpakken?

Et formøde og en analyse af
foreningens- og områdets muligheder.
Op til 10 timers hjælp til organisering
og struktur.

Hjælp til det praktiske:
3 x 2 timers træning med instruktør.
”Voucher” til uddannelse af to
instruktører på MTB grundinstruktør/
landevejskaptajnkursus (værdi kr.
1.990).

Hjælp til det strategiske:
Mål og handleplan for udviklingen
af foreningen.
Strategisk sparring på
bestyrelsesniveau.

Derudover:
PR-/markedsføringshjælp.
Løbende opfølgning: Hvordan går det?
Er I kommet godt i gang? Har I brug for
yderligere hjælp? Vi slipper jer ikke, før
vi er i mål.



Regnestykket – hvad koster det?

Vækstpakke kr. 10.000
I betaler         kr.   3.000 (Ved medlemskab af DGI eller DCU)
Eller                kr.   1.500 (Ved medlemsskab af både DGI og DCU)*

*Bemærk – netop nu er der en kampagne med gratis medlemskab i
indmeldelsesåret og året efter, hvis man melder sin forening ind i DGI
og Danmarks Cykle Union.

Find din nærmeste cykelkonsulent og læs mere på bevaegdigforlivet.dk/
cykling.

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.


