
Tiltrækning af nye og fastholdelse af nuværende medlemmer ved at skabe en oplevelse af, at det også socialt er et 

godt sted at være.

Medlemsfremgang og dermed sikring af klubbens og sportens overlevelse og udvikling i et samfund under forandring.

Kommunikation, ekstern

Fællesskabsfølelse og klubsammenhold

Væsentlige fokusområder

Flere frivillige

Rekruttering, modtagelse og fastholdelse

Kommunikation, intern

Farum Orienteringsklub - Handlingsplan 2023

Formål

At involvere flere frivillige i klubbens arbejde for at:

Den interne kommunikation skal bidrage til fastholdelse af medlemmer ved at:

Information om vores arrangementer skal nå ud til alle medlemmer.

Informationen er let at tilgå.

Den bidrager til fællesskabsfølelsen.

Udenforstående skal gøres opmærksom på sporten og vores tilbud.

Interesserede skal have nemt ved at finde vores tilbud.

Skal være letforståelig og ikke kræve forhåndskendskab til sporten.

Den eksterne kommunikation skal sikre medlemsfremgang ved:

Sikre at der også er nogen til at drive klubbens aktiviteter videre når de nuværende mest aktive drosler ned pga. 

alder.

Skabe en tættere tilknytning til klublivet så de nye bliver ambassadører for klubben og sporten i deres sociale 

cirkler.

Frigøre ressourcer hos de nuværende mest aktive til at opdyrke andre aktiviteter.



Tidsfrist Ansvarlig

1.1
Oversigt over kandidater til frivilligt 

arbejde
Febr. 23

Peter

Jens Ka.

1.2 Etablering af mentorkorps Marts 23
Bodil

Peter

1.3 Ny hjemmeside Nov. 23 Jens Ka.

1.4
Fælles drev til bestyrelsens 

dokumenter
Febr. 23 Mette

1.5 Telt- og standeransvarlig Marts 23 Jens Ko.

1.6
Velkomst e-mails til nye 

medlemmer
April 23

Bodil

Peter

Steen

1.7
Eftersnak på stævnepladserne og 

ved træning
Jan. 23 Alle

1.8 Opfølgning på handlingsplan Jan. 23 Peter

Handlinger/opgaver Hvordan

Alle har ansvar for at nye medlemmer (eller medlemmer man ikke kan huske hvem er)  

kontaktes ved træninger og på stævnepladserne, så de føler sig velkomne (de ved sikkert 

heller ikke hvem du er). Indbyd til eftersnak om erfaringerne med dagens bane.

1. prioritet

Udarbejdelse af beskrivelse af mentorrollen efterfulgt af mail ud til udvalgte klubmedlemmer 

samt opfølgning på telefon om de vil stille op som mentorer for nye medlemmer. Samle 

mentorgruppen i klubhuset og aftal regelmæssige møder/erfaudveksling/social sammenkomst 

f.eks. 4 gange om året.

Færdiggøre kravspecifikation og udvikle den nye hjemmeside enten ved interne frivillige 

kræfter, eller ved at vi køber konsulentbistand.

Fælles googledrev, dropbox el.lign. Med en mappestruktur. Alle i bestyrelsen lægger noget 

ind, så vi kommer i gang med aktivt at bruge det.

Til alle løb i løbskalenderen skal der være udpeget en ansvarlig, som sørger for at nogen 

påtager sig at medbinge og opsætte og evt. en anden der pakker sammen. Der skal altid 

være en klubstander på stævnepladsen, og med flere end 20 tilmeldte skal der også være telt 

medmindre vejret er ekseptionelt godt. 

Mere faste rammer for og konsekvent udsendelse af velkomstmails til nye medlemmer. 

Kan bestå af 3 mails: Umiddelbart en velkomsmail fra børneudvalgsformanden eller 

klubformanden. Derefter en mail fra kasseren om kontingent, konti og o-service. Endelig en 

mail fra den udvalgte mentor, som præsenterer sig selv og foreslår en fælles aktivitet.

Liste over klubmedlemmer hvori de har afkrydset hvilke opgaver de gerne vil spørges om at 

udføre når behovet opstår. 

Opfølgning på handlingsplanen gøres til fast punkt på dagsordenen ved alle bestyrelsesmøder



Tidsfrist AnsvarligHandlinger/opgaver Hvordan

2.1 Kommunikationsplan Nov. 23 Mette

2.2
Optimering af vores brug af sociale 

medier
Aug. 23

Mette

Klaus

2.3
Flere fællesaktiviteter ved 

Divisionsmatcher
April 23

Mette

alle

2.4 Synliggør uformelle netværk Okt. 23
Jens Ko.

Mette

2.5 Åben Skole juni 23
Kai

Bodil

2.6 Funktionsteams Sept. 23 Peter

3.1 Fotoarkiv 2023 Jens Ka.?

3.2 Presse 2023 Kai?

3.3 Samkørsel 2023 Jens Ko.?

3.4 Halvtag/shelter i skoven 2023 Bodil

Etabler små teams omkring forskellige funktioner, således at funktionsledere har nogle af de 

samme assistenter hver gang, som efter mesterlære selv kan gå ind som funktionsleder med  

støtte og back up fra "mester". Eksempler på Teams: Banelægning, korttegning, start, 

beregning, stævneplads, væske, kiosk, stævneleder, BU-træner, hjemmeside, sociale medier, 

klubture, sociale arrangementer. 

Opdater vores input til kommunens Åben Skole portal med nye tilbud og evt. sletning af 

forældet indhold. Opdater vores skolekort. Etabler evt. faste poster på skoler i form af små 

skilte.

2. prioritet

3. prioritet

Samlingspunkt, hvor informationer kan være slået op permanent, og som kan bruges som 

mødested for træninger.

Etablering af en synlig "børs" for samkørsel, hvor kørelejlighed kan tilbydes og efterlyses.

Identificering af "korrespondenter" som vil skrive indlæg som tilbydes lokalpressen. 

Justering af strategi for håndtering af pressen. Er også et emne i kommuniktionsplanenen (se 

under 2. prioritet).

Opdatering af vores fotoarkiv. Håndtering af GPDR-regler. Evt. foranstalte foto- og video-

shoots med egne løbere. 

Udarbejdelse af kommunikationsplan 

Forbedring af vores brug af Facebook. Rydde op i grupper. Evt. identificer andre platforme vi 

bør være på.

Brainstorme over muligheder. Hent inspiration hos andre klubber og hos DOF. Sæt initiativer i 

værk.

Synliggør på hjemmeside og sociale medier uformelle netværk, som f.eks. "Vi er 5 

pensionister der tager ud sammen og løber en OTØ-bane hver onsdag formiddag, og der er 

plads til flere".


