
Sports to the People 

Inspiration til 
afholdelse af 
aktivitet   
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Quick-guide: Før, under & 
efter  

Kom lynhurtigt i gang med planlægningen af jeres aktivitet   

FØR

1. Hvem gør hvad?

En arrangørgruppe på 3-6 personer har ansvar for:

At få budskabet ud over rampen

Aktivitet på dagen og hjælpere

Evt. information om prøvetræning til deltagerne efter 

dagen

  

2. Ta’ familie og venner med

Bed alle medlemmer om at tage familie, venner og 

kollegaer med til aktiviteten

Lav opslag på Facebook, som er nem at dele for 

medlemmerne

  

3. Fortæl om jeres aktivitet

Hæng plakater op i hallen og lokalt

Del nyheder i begivenheden på Facebook

Send pressemeddelelse til lokale medier

Del postkort ud 

 

UNDER

 1. Byd velkommen

Byd velkommen til alle med et smil og fortæl om, hvad 

vi fejrer til Sports to the People

Hjælp gæsterne godt i gang med aktiviteten

 

 2. Sjove aktiviteter

Ha’ fokus på sjove aktiviteter, der bringer smilet frem

Gør det let, så alle kan være med 

 

3. Sig på gensyn – og vi ses

Ha’ personlig kontakt til alle deltagerne

Fortæl eventuelle nye om jeres prøvetræninger i jeres 

forening

 

EFTER

 1. Vær klar med motionstilbud

Vil I gerne have flere medlemmer? Så vær klar med 

tilbud efter aktiviteten, som eventuelle nye kan 

tilmelde sig

Find gerne en gruppe blandt jeres medlemmer, som 

helt sikkert deltager i tilbuddene

 

 2. Invitér til gratis træning

Lav gratis prøvetræning for nye

Gør opmærksom på træningerne på jeres Facebook-

side og i Facebook-begivenheden

 

 3. Følg op

Del billeder og historier fra dagen på jeres Facebook-

side og i begivenheden

Gør opmærksom på nye tilbud på jeres Facebook-side 

og hjemmeside

Kontakt hurtigt gæsterne, hvis de har givet jer 

kontaktoplysninger for at høre mere
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FØR Sports to the People 

Engagér jeres medlemmer i aktiviteten

Jeres medlemmer er den vigtigste vej til afholdelsen af 

en god aktivitet til Sports to the People. Få gerne så 

mange som muligt engageret i jeres aktivitet:

Lav et arrangørteam med 3-6 medlemmer, der har 

ansvaret for planlægning og afvikling af aktiviteten

Gør det nemt for medlemmer at dele jeres aktivitet på 

Facebook - brug gerne bannerpakken via linket 

nederst

Gør forældre til jeres børnemedlemmer opmærksom 

på, at alle kan deltage i aktiviteten

Del en håndfuld postkort ud til hvert medlem eller 

frivillig, og bed alle om at invitere en eller flere med til 

aktiviteten. 

Sæt plakater op i hallen/klublokalet

Invitér forældrene med til aktiviteten

Har I mange børne- og ungdomshold? Overvej at invitere 

alle forældre med og fortæl, at alle kan deltage i 

aktiviteten – uanset tidligere erfaringer med idrætten. 

Få fat i forældrene i god tid på én eller flere af disse 

måder:

Involvér trænerne på alle børnehold – og lad børnene 

udfylde og tage postkort med hjem til forældrene. 

Spørg også forældrene, om de kommer, når de 

henter/bringer børnene

Overvej at lave en intern konkurrence for forældrene i 

foreningen

Omtal Sports to the People i nyhedsmails, på 

hjemmesiden, i Facebook-grupper og andre steder, 

hvor forældrene orienterer sig

Lav en intern konkurrence blandt klubbens trænere og 

frivillige om, hvem der tager flest voksne ikke-

medlemmer med

Har I en stor senior-afdeling? I kan bede dem tage to 

kollegaer eller venner med hver, så de kan få en uformel 

introduktion til jeres forening. 

Få lokale partnere med

Sports to the People er en oplagt anledning til at give 

sponsorer og samarbejdspartnere en oplevelse. Samtidig 

kan I via jeres lokale partnere få flere deltagere.

I kan eksempelvis engagere sponsorer og partnere på 

disse måder:

Spørge om de vil levere præmier eller lignende, som I 

kan bruge på dagen. Derved reklamerer I for jeres 

samarbejdspartnere og aktiverer dem positivt i 

foreningen

De kan invitere medarbejdere og deres familier med

Hænge plakater op i et lokalt supermarked eller 

lignende

Gør det nemt at deltage i jeres aktivitet

Jeres aktivitet må ikke være besværligt at deltage i – så 

finder folk på noget andet at lave. Det er derfor vigtigt, at 

I fortæller kort og præcist om jeres aktivitet, og hvorfor 

man skal deltage.

Læg vægt på, at deltagerne ’bare skal komme, som de 

er’, og at aktiviteten er gratis. 

Hæng plakater op og del postkortene ud til 

medlemmerne, som de kan dele ud personligt. Den 

personlige invitation virker meget bedre end en masse 

flyers. I finder postkort og plakater via linket nederst.  
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Find materialer på www.dgi.dk/sportstothepeople

Med materialerne kan I let sende en pressemeddelelse ud og lægge en 
nyhed på jeres hjemmeside samt printe postkort og plakater.



UNDER Sports to the People 

Byd gæster velkommen

Både jeres medlemmer og eventuelle nye gæster skal 

føle sig velkomne og trygge til aktiviteten. Som klub kan I 

hjælpe alle til at føle sig velkommen:

Hæng velkomstplakaterne op, så gæsterne kan se, 

hvor de skal gå hen

Byd velkommen til alle og vis, hvor og hvordan de 

kommer godt i gang med aktiviteten

Bed jeres medlemmer om at tage godt imod nye 

ansigter

Gør det let at være med

Sørg for at planlægge jeres aktivitet, så alle kan være 

med – såvel rutinerede medlemmer som nye, der 

kommer uden de store erfaringer:

Gør det tydeligt, om jeres aktivitet er henvendt børn, 

unge, voksne eller alle aldersgrupper

Skru ned for konkurrenceelementet og op for 

fællesskabet

Hvis I har planlagt flere aktiviteter, kan det være en 

god ide at lave et program, som hænges op

Skru op for festen, lav små konkurrencer eller andet, 

som bringer

Sig på gensyn til nye ansigter

Jeres aktivitet giver helt sikkert lyst til mere. Hvis I ønsker 

flere medlemmer i klubben, skal I være klar på at fortælle 

om jeres tilbud:

Overvej, om I skal have et sted, hvor nye kan få 

overblik over jeres træning og muligheder

Henvis deltagerne til Facebook og hjemmeside, som I 

opdaterer med nye prøvetræninger

Fremhæv, at nye ansigter kan prøve en træning gratis

Spørg gerne om kontaktoplysninger, så I kan rette 

henvendelse til deltagerne efter aktiviteten 

“
’Vi ser Sports to the People 
som en fed mulighed for os 
at sætte ekstra fokus på 
diversitet og mangfoldighed 
på en autentisk måde i vores 
urbane rammer under 
Bispeengbuen! Vi glæder os 
til at tage andel i festen!’ 
Copenhagen Panna House fra foreningsfællesskabet 

Street under Buen 

Brug for hjælp til 
afviklingen af Sports to the 
People 

Kontakt:
Tommy Kristoffersen
Udviklingskonsulent
Tlf. 30257876
M: tommy.kristoffersen@dgi.dk

Vil I arbejde med 
mangfoldighed i forening? 

Kontakt Adam Holmegaard
Projektmedarbejder
Tlf. 20365461
M: Adam.Holmegaard@dgi.dk
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EFTER Sports to the People 

Få nye medlemmer med gratis prøvetræninger

Sørg for at gøre opmærksom på kommende træninger og 

nye tilbud på jeres Facebook og hjemmeside, så nye 

allerede kan orientere sig under aktiviteten. 

Engagér jeres medlemmer til at fortælle om 

træningsmulighederne hos jer

Vis tydeligt, at det er muligt at komme til prøvetræning 

ganske gratis, så nye har mulighed for at afprøve jeres 

aktivitet, inden de melder sig ind

Del historier og billeder fra Sports to the People online

 – det viser, at netop jeres forening har fokus på, at 

alle skal føle sig velkomne, og at I støtter 

mangfoldighed i forening

Evaluering

Det er en god ide at evaluere dagen internt i foreningen. 

Samtidig sender DGI Storkøbenhavn jer et link til 

evaluering af Sports to the People, som I meget gerne må 

besvare. 

  

“
’Vi vil gerne deltage, da det 
er en fed måde at tiltrække 
nye spillere og samtidig 
være med til at bakke op om 
og gøre plads til 
mangfoldighed i idrætten’ 
Copenhagen Hucks 
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