
MEDLEMSREKRUTTERING 

VIA EVENTS

Workshop a. ved Frivilligseminar 2022



Indledende drøftelse i klubben

Er vi klar til som klub at få 
nye medlemmer?

Er alle i klubben med på at 
gøre en indsats for dette?

Er der noget, der kan 
hindre os? (lokalestørrelse 

eller andet)



Målgruppe / målgrupper

Hvem vil vi gerne 
rekruttere?

Hvor er de henne 
lige nu?

Gradvis 
aldersnedsættelse 

i klubben, -
hvordan gør vi?



Event

HVAD INVITERER 
VI TIL?

HVEM SKAL 
INVITERES?

HVORDAN 
INVITERER VI?



Hvilke barrierer kan 
der være for dem, 
der bliver inviteret?

• Jeg orker det ikke

• Jeg er usikker blandt mennesker, jeg ikke 

kender

• Jeg har ingen partner

• Jeg ved ikke, hvilket tøj de andre har på

• Jeg ved ikke, hvilke sko man må have på

• Jeg er ikke i særlig god form

• Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor det finder sted

• Kan jeg finde ud af det?

• Andre barrierer?



Gennemførelse

• Hvem gør hvad?

• Før

• Under

• Efter



Før

• Søg penge til at få det til at ske, hvis I mangler dem

• Planlæg event nøje, find på overraskende elementer, der giver smil på læben

• Få hele klubben med på idéen, - det er ikke blot bestyrelsen, der skal gøre det her

• Få opfordret alle medlemmer til at tage deres venner med, udover dem vi inviterer

• Sørg for at få budskabet ud. Lav plakater, flyers, opret begivenheden på Facebook, 

få det nævnt i avisen under ”det sker”, lav pressemeddelelse etc.

• Dan en arbejdsgruppe til det praktiske på dagen

• Udnævn kontakt-ambassadører, der tager sig af gæsterne

• Tænk over, at gæsterne skal have en succes-oplevelse med dansen, det må ikke 

være for svært at være med



Under Sørg for, at der er rollups 
og flag udenfor, så alle 

kan finde vej

Sørg for, at al 
forberedelsen er på plads 
og alt ser godt ud, inden 

gæsterne kommer

Tag ansvar ved 
indgangen, få vist alle på 

plads og få dem 
præsenteret for 

ambassadørerne

Lav en aftale om, at alle i 
klubben går hen og siger 

hej til gæsterne

Sørg for at gæsterne ikke 
sidder isoleret

Vær en god vært. Sørg 
for mad og drikke og 
viden om praktiske 

forhold

Få spurgt ind til 
gæsterne, ikke kun om 
deres danse-interesse. 
Vis dem, at de betyder 
noget. Få – om muligt –

kontaktdata fra gæsterne

Sørg for en munter og 
fyldestgørende 
velkomsttale

Og sørg for en god 
afslutning med ”ses-vi-

igen-stemning”

Giv eventuelt gæsterne 
en souvenir med hjem 
inklusive en flyer om 

træning samt et løfte om, 
at de får en SMS

Tak hver især for at være 
kommet

Og så videre mht alt, 
hvad der hører det gode 

værtsskab til



Efter

Evaluer eventen i klubben 
med alle, ikke kun med 

bestyrelsen

Lad kontakt-
ambassadørerne ringe til 
dem, der kom og sig ”tak 
for sidst” og ”nu skal du 
høre, hvad vi ellers laver 

og hvad du kan deltage i!”

Del billeder fra dagen via 
Facebook, Instagram og 
eventuelt andre medier

Send nogle billeder med 
tekst til den lokale avis

Tag kontakt en ekstra gang 
til dem, som ikke lige 

dukkede op igen
Planlæg næste gang



Opfølgning

• Opfølgende invitationer, - ha’ noget parat

• Skab anledninger, - vil nogen med i klubben?

• Følg op på de sociale medier,- kan I huske, hvilken skøn eftermiddag vi havde?

• Hold kontakten


