Fra 0 til 100/200 medlemmer på 2 år - sådan gøres det:
Hvad har de gjort i andre klubber for at vokse hurtigt? Inspiration: Århus Kano - og Kajak Klub.
Stikord til, hvad der skal til for at rykke fra 0 til 100 medlemmer på 2 år. Så er det bare af fyre den af, idet
omfang, der er muligt for jer, men her er ingredienserne:
__________________________________
Et par nøglepunkter:
-

Selve aktiviteten (oplevelsen) skal være sjov - for alle....giv alle målgrupper noget sjovt
Der skal være et socialt fællesskab omkring sporten
Der skal være fleksibilitet for udøvelsen.

__________________________________

-

Overordnet:
Alle er velkomne
Alt er velkomment (der er åbent for nye idéer og medlemmernes initiativer)
Åben hjemmeside med enkle, klare informationer og et indtryk af klubben.
Brug teknologien: Hjemmeside, nyhedsmails, forum for medlemmer (facebook)
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
Åben året rundt – 365 dage kl. 7-24

-

2 centrale metoder:
A) Formanden/træneren (ildsjælen) er gået foran – sammen med konen og Formanden/træneren
har sat sving i alt omkring klubben.
B) Antagelse: FÆGTNING er LET!!!!!! Men vi kan sagtens give jer udfordringer.
D.v.s. sælg sporten på, at alle kan lære noget - det skal præsenteres og trænes som en svær
intellektuel øvelse. Selvfølgelig kan alle udfordres og udvikles uanset niveau.

-

Tiltrække og fastholde medlemmer
a) Kommunikation
b) Årets tilbud – information til medlemmerne
c) Socialt fællesskab- klubaften
d) Alle skal være søde ved de nye.
e) Lær at fægte på en weekend – så kan du selv fortsætte (også til forældre)
f) Eliten aktiveres i klubarbejdet – fastholdelse, noget for noget, exitstrategier (fra eliteudøver til
motionist)
g) Brug medlemsnetværket til rekruttering.
h) Skab kvalitet i træningen ikke kun for eliten, men især for bredden.
i) Fokusér på det sociale
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j)

Fokusér på bredden: Lige så mange timer som eliten, de bedste træningstider, de gode
trænere.
k) Optimere google-søgning
l) Flesksible startmuligheder
m) Åbent Hus hver søndag
-

Frivillighed – når DU har tid og lyst (kommunikeret og fleksibilet). Når DU har overskud, så har vi
noget til dig.

-

Frivillige registreres (afkrydsning):
A) Nej (OK)
B) Træner / leder
C) Praktisk arbejde
Fleksibilitet:
a)
b)
c)
d)

Klippekortordning
Ældre og børnebørn – en spændende kombi.
Forening og forretning brug faciliteterne i dagtimerne
Familietræning – muligheder for at træne med hele familien. Interesser og tid sammen. Måske
fægtning til alle eller styrketræning og løbehold, floorball, fodbold for andre.
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