
ÅBEN HUS 
ARRANGEMENT I 
FORENINGEN  

 

 

GUIDE  



Sådan kommer I godt i gang

Start med at lægge en plan for 

forberedelserne og afviklingen af åben 

hus arrangementet.

Inddrag de trænere og frivillige, der skal 

deltage i arrangementet og bliv enige 

om, hvem der gør hvad og hvornår. Jo 

tidligere opgaverne bliver fordelt, desto 

lettere er det at være på forkant med 

arbejdet. Alle bør kende deres rolle i 

planlægningen og afviklingen af dagen.

I har brug for frivillige til følgende 

opgaver:

1-2 Værter som tager imod gæster, 

fortæller om foreningen, arrangementet 

og om skydning som idræt. Efter 

prøveskydningen følger værterne op 

med tilbud om medlemskab eller 

eventuelt introforløb.

1-2 Indskrivere som registrerer gæster 

og udleverer skiver.

2-8 Instruktører som hjælper gæsterne 

på banen. Der er brug for minimum en 

instruktør per to skytter.

Instruktørerne står både for den 

grundige instruktion og for selve 

skydningen.

1 Køkkenhjælper som sørger for 

forplejning.

1-2 Skytter som viser deres udstyr frem 

og skyder på banen.

Få hele foreningen med og udnyt 

potentialet

Der er ikke behov for, at alle i foreningen 

er praktisk involveret i arrangementet, 

men det er en god idé, hvis så mange 

som muligt deltager, så der er liv, 

aktivitet og stemning i foreningen på 

dagen.

Brug også medlemmerne til at hjælpe 

med at sprede budskabet om, at 

foreningen holder åbent hus. Du kan for 

eksempel få medlemmerne til at dele 

begivenheden på Facebook, uddele 

postkort og invitere venner og familie 

med på skydebanen.

Præsentér foreningen

Det er vigtigt at præsentere foreningen 

fra sin bedste side.

Sørg for at: 

Rydde op, så foreningen er hyggelig 

og præsentabel.

Lave en folder/infoblad om 

foreningen med oplysninger om 

blandt andet træningsdage, 

åbningstider og kontingent.

Hænge plakater op med de 

forskellige skydestillinger, der 

illustrerer hvilke muligheder, der er i 

skydning. Bestil på 

https://www.dgi.dk/butikken/idraet-

og-motion/skydning.
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På dagen

Det er vigtigt at være forberedt på 

dagen, at arbejdsopgaverne er fordelt, 

og at alle ved, hvem der gør hvad. Når 

dørene bliver åbnet op, skal I være klar, 

så det er en god idé, hvis alle møder 

senest en halv time før.

Modtagelse af gæster/værtsrollen

Den gode velkomst er vigtig. 

Gæsterne skal føle sig velkommen og i 

centrum. 

Værtens rolle er at:

Tage imod og byde velkommen 

fortælle om foreningen og skydning

Tilbyde gæsterne en rundvisning

Fortælle om arrangementets forløb.

Skydning og instruktionen

Gæsterne til åbent hus-arrangementet 

skal føle sig trygge, når de skal skyde. 

Derfor er det vigtigt at give:

En grundig introduktion til skydning 

og sikkerhed hjælp og instruktion 

undervejs i skydningen

En evaluering af, hvordan det gik, og 

hvad den enkelte kan lære gennem 

træning

En præsentation af udstyret og 

information om, hvilket udstyr det er 

muligt at låne i foreningen.

Afslutning og opfølgning

Når gæsten har været på skydebanen, 

er det vigtigt, at værten fortæller om 

mulighederne for at fortsætte med at 

skyde. 

Værten bør:

Udlevere foreningsfolder/infoblad 

med information blandet andet om 

træningsdage, åbningstider og 

kontingent.

Tilbyde medlemskab af foreningen 

med særtilbud i forbindelse med 

åbent hus-arrangementet. Husk, at 

det skal være nemt og attraktivt at 

melde sig ind.

Bede deltagerne om deres email, så 

foreningen kan sende en opfølgende 

mail med tak for besøget og 

opfordring til at komme igen (husk, at 

I i henhold til markedsføringsloven 

kun må sende én mail).

Sætte kaffe og kage frem til 

gæsterne.

Markedsføring

DGI Nordjylland Skydning bidrager med 

materialer til markedsføringen af jeres 

åbent hus-arrangement, men din 

forening har også selv ansvar for at 

skabe synlighed i lokalområdet for lige 

netop jeres arrangement.

DGI Nordjylland leverer et gratis 

markedsføringskit, der indeholder:

10 plakater til ophæng i lokalområdet 

(A3 størrelse)

500 postkort til uddeling (A5 

størrelse)100 foldere til uddeling på 

dagen med info om foreningen

Reklamemateriale til foreningens 

Facebookside

Pressemeddelelse som kan bruges til 

lokale medier 
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Foreningens opgaver

Annoncering i lokale medier og på 

infotavler i byen 

Omtale i arrangementskalendere

Omtale på foreningens egen 

hjemme- og Facebookside

Ophængning af plakater

Uddeling af postkort

Netværk

Få foreningens medlemmer og netværk 

til at sprede budskabet om åbent hus-

arrangementet:

Medlemmer uddeler postkort på for 

eksempel deres vej, arbejdsplads 

eller skole

Medlemmer deler begivenheden og 

opslag på Facebook

Invitere lokale sponsorer og 

erhvervsliv

Invitere venner og familie

Facebook

Brug foreningens Facebook-gruppe til at 

informere medlemmerne om åbent hus-

arrangementet. Bed medlemmerne om 

at hjælpe med at sprede budskabet om 

arrangementet. Har foreningen en 

Facebook-side, er det vigtigt at oprette:

En begivenhed for jeres åbent hus-

arrangement

Løbende opslag om arrangementet 

for eksempel med video og billeder 

fra træningsaftner

Brug eventuelt lidt penge på at 

annoncere lokalt for arrangementet. For 

et par hundrede kroner kan budskabet 

komme relativt bredt ud i det helt lokale 

netværk.

Foreningens hjemmeside

Fortæl om åbent hus-arrangementet på 

forsiden af foreningens hjemmeside. 

Her skal interesserede nemt kunne finde 

relevante og praktiske oplysninger som:

Sted

Tidspunkt

Kontaktoplysninger

Pris (gratis)

Krav om specielt tøj og billede-id.

Lokalpressen

Lokale medier (dagblad, ugeaviser, 

lokalradio) skal kende til arrangementet 

for at kunne fortælle om det. Send eller 

aflever en pressemeddelelse til 

relevante lokale medier cirka to uger før 

åbent hus-arrangementet. 

Husk at:

Pressemeddelsen skal være 

personlig/individuel.

Aflevere et godt billede (min. 500 kb) 

sammen med pressemeddelelsen, da 

det øger sandsynligheden for at 

historien bliver bragt.

Invitere pressen med til 

arrangementet. Har de ikke mulighed 

for at deltage, så tilbyd at levere 

tekst og

Billeder fra arrangementet. Husk at 

aftale, hvornår deadline er

6



Video fra klubben

Lav en kort video fra foreningen, der 

viser:

Hvor skydebanen ligger, og hvordan 

man kommer ind.

Hvordan skydebanen ser ud - gerne 

med skytter der skyder.

En kort velkomst til foreningen.

Optag videoen med en mobiltelefon 

og læg den direkte op på 

foreningens Facebook- og 

hjemmeside. Du kan også vælge at 

redigere videoen i IMovie eller 

lignende først. Det er også en god idé 

at lave en video på selve dagen.

Lad materialerne arbejde

Det er vigtigt, at 

markedsføringsmaterialerne kommer ud 

at arbejde/hænge på steder, hvor 

mange mennesker færdes.

Læg postkort i venteværelser hos 

praktiserende læger, hos bageren og 

lignende eller lav en 

husstandsomdeling

Hæng plakater op i supermarkeder, i 

hallen, på skoler og biblioteket

Få foreningens medlemmer til at dele 

opslag på Facebook
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Få nye medlemmer i foreningen 

Åbent hus-arrangementet skaber rammerne for, at din forening kan 

tiltrække nye medlemmer. 

Nye medlemmer kommer dog ikke af sig selv, og det er nødvendigt med 

en aktiv indsats, hvis din forening skal tiltrække nye medlemmer og få 

gæsterne på åbent hus-arrangementet til at melde sig ind i foreningen. 

I kan f.eks. tilbyde et specielt tilbud om medlemskab på dagen eller i en 

begrænset periode. Hvis tilbuddet afviger fra din forenings normale 

medlems- og kontingentvilkår, så betragt det som et opstartstilbud – og 

husk på at hvert nyt medlem vil være en indtægt for foreningen. 

Held og lykke med jeres åbent hus-arrangement!  

 


