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”I vores klub går vi i gang med…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Vores medlemmer tager venner og klassekammerater med  
 
Tip:  
Brug AR-postkortene. Jeres yngste spillerne kan dele dem 
ud til deres klassekammerater med tid og sted, hvor de kan 
besøge klubben. Postkortene kan bruges som en slags 
”gavekort” – ”kom og vær med”  
 
Brug AR-plakater til at hænge op på skoler, i haller/sale eller 
indkøbscentre. Der er et skrivefelt, hvor man kan tilføje 
klubbens træningstider og kontaktinfo. 
 
Sørg for at have information om klubben og AR/softball klar til de nye børn. 
F.eks. en velkomst/forældrebrochure eller et tilbud om ”intro-medlemskab” på 3 
måneder. 
 

- Fundamentet (træner og holdledere) 
 
Tip. Tilbyd flere af jeres medlemmer – både 
spillere, hjælpetrænere, holdledere og 
forældre – at tage på begyndertræner kurset 
1-2-træner. Her bliver man klædt på til 
træner/holdleder rollen og man lærer mere 
om softball teknik.  
 
Kurset KLUB-kompetencer kan også styrke 
holdlederen og andre frivillige i deres 
engagement i klubben. Se datoer på 
kursussiden.  
 
Jo flere medlemmer der bliver inspireret 
med et kursus, jo flere kan få lyst til at 
hjælpe i klubben. 
 

Efter oplægget fra Søren Østergaard, DSoF ’s formand Henri og cafe-runderne med masser af idéudveksling og diskussion, skulle alle deltagere svare 

på disse to spørgsmål: 

1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
dvs. hvad ser du, er det ”nemmeste” I kan sætte i gang i den nærmeste fremtid?  

2) Hvad er den største barriere for det? 

Se alle svarene fra frivilligdagen her i skemaet. Er der noget din klub også har lyst til at tage fat på?  

Der kan være konkrete produkter, støtte og kurser fra DSoF, der kan hjælpe ift. opgaven eller barrieren. De er tilføjet som ”tip”. Kontakt Tina Jensen, 

(tije@softball.dk , tlf. 21676135) fra DSoF, hvis I vil have produkterne tilsendt eller høre mere om kurser o. lign. 

http://www.softball.dk/uddannelse/traeneruddannelse/1-2-traener/
http://www.softball.dk/uddannelse/ledere/klubkompetencer/
http://www.softball.dk/uddannelse/ledere/klubkompetencer/
mailto:tije@softball.dk
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1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Indfør softball i frikvarter via større skolebørn (vores 
medlemmer)  
- Samarbejde med gymnasier i lokalområdet, der underviser 
”softball” i idræt, evt. ved spiller (elev) 
 
Tip:  
Se inspiration i artiklen: ”Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret” 
- Spørg jeres juniorspillere, som går i de ældste klasser på de lokale folkeskoler 

om de vil være med til at hjælpe med flere børn opdager softball og klubben? 
Det kræver bare nogle frikvarterer med en sjovt softball/AR aktivitet til de 
yngre elever.  
 

- Spørg klassens lærere om lov til at tilbyde eleverne, at der er softball i 
frikvarteret – evt. bare én klasse af gangen i enten 0.-2-klasse eller 3.-5.klasse. 
Evt. vis læren overstående artikel. Søren Østergaard fortalte, at de ældste 
elever ”bare” går ned i 10-frikvarteret og siger til de yngre klasser ”husk der 
softball i 12- frikvarteret”, og så mødes dem der vil være med til aktiviteten i 
12-frikvarteret. 

 
- Husk at gennemgå med juniorspillerne hvilke øvelser, der vil være gode at lave 

på den korte tid i frikvarteret, og sikkerhedsreglerne omkring dem. Tilbyd 1-2-
træner kurset til de ældste juniorspillerne, så de er godt klædt på til at 
aktiviteten i frikvartererne.  

 
- De ældste elever skal dele klubinformation (AR-postkortene) ud, så børnene, 

der er med i frikvarteret ved, hvor de kan prøve mere softball/AR. Klubben kan 
få støtte til udstyr til AR, som kan bruges i disse frikvarter.  

 
Laves der en aftale med forbundet inden ”frikvarter- forløbet” og er instruktøren 
en del af forbundet ”ungdomsinstruktør”- gruppe, kan forbundet betale løn til 
instruktøren. Klubstøtte for 5 frikvarter aktiviteter med børn der inviteres?  
 
 

- Kontakt til gymnasierne evt. løn til ressourcerne 
 
Tip: 
Gymnasier kan finde materialer om softball på 
softball.dk/skolesfo/ og på EMU Danmarks læringsportal 
emu.dk/modul/softball  
 
Er der nogle af klubbens U19 spillere med 1-2-træner kurset, som 
vil introducere en softball-aktivitet på sin ungdomsuddannelse?  
 
Man kan finde en masse softball øvelser og forklaringer på 
Softballs 1-2-træner app.  
 
Øvelserne kan både bruges 
til Amerikansk Rundbold til 
1.-5. klasse og Softball til 
ældre elever fra 6.klasse og 
op 
 
 
 

http://www.cur.nu/fileadmin/group/417/skoleogforeningsliv/traeneruddannelse__valgfag.pdf
http://www.softball.dk/skolesfo/
http://www.emu.dk/modul/softball
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1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Tage fat i skoler og lave aftale om skoleturnering i 
kommunen (for 4. klasser) 
 
Tip:  
Del AR-undervisningshæftet med lærerne og jeres trænere.  
Klubben kan få det tilsendt i fysisk form eller det kan sendes 
direkte til skolerne, I har kontakt til. 
 
Skolestævner gennem Dansk Skoleidræt (DS) er en 
mulighed. Klubben vælger en dato i god tid, og koordinerer 
med DSoF, som har kontakten til DS. Klasserne tilmelder sig 
gennem DS eller bestemte skole kontaktes direkte. DSoF 
kan vejlede og hjælpe med kontakt til DS og skolerne, og 
klubben kan låne udstyr fra forbundet til stævnet.  
 

- Frivillige er den største udfordring.  
 
Tip:  
Nogle klubber har god erfaring med at lægge AR-stævner i 
folkeskolernes læseferie (start juni), så der er god chance for at 
de ældste juniorspillere kan hjælpe med at være 
dommer/frivillige i skoletiden.  
 
Klubben kan få 2000 kr. i klubstøtte, hvis I afholder et 
skolestævne for 1.-5. klasse Det er en god måde at tjene til 
holdkassen, instruktører eller klubben generelt. 

 

- Mere samarbejde på tværs af hold/køn  fællesaktiviteter i 
sæsonen 
 
Tip:  
Mentor/Klub-ven/ ”softball storebror/søster” – ordning: Hvert medlem bliver sat 
sammen til et andet medlem i en anden aldersgruppe/et andet hold, som i den 
sæson er man kan spørge om/give softball råd til eller hjælpe på anden vis.  
 
Brug Players Passport til at skabe en 
fælles aktivitet i klubben – ens ”klub-
mentor” kan godkende færdighederne. 
Se mere på om Player Passport her  
 
 
Tip:  
Lav et årshjul for klubben, der inkluderer sociale aktiviteter for medlemmerne. 
Fastelavnsfest med softball bat? Sommerfest? Awards-aften?  

 

- Nogle af de drivende kræfter bor ikke i nærområdet. 
 
Tip:  
Ved at fokusere på at rekruttere børn fra de skoler, der ligger 
tættest på klubben, kan der på sigt komme flere 
forældreressourcer fra lokalområdet. Går nogle af jeres 
nuværende spillere på disse skoler? Kunne de stå for en frikvarter 
aktivitet, hvis de andre drivende kræfter ikke bor i nærområdet? 
Se tidligere boks om frikvarter-emnet 
 
Vil man kunne lave en salelit afdeling/underafdeling i en 
eksisterende idrætsforening i det område, hvor de drivende 
kræfter bor? Så man på sigt har flere afdelinger i et større 
område?  
Det kan også være en idé at starte en afdeling - f.eks. et begynder 
hold/AR-hold - i en etableret flerstrenget forening i et område 
forholdsvis tæt på klubbens bane. 
 
Kontakt forbundet, hvis I vil have hjælp og vejledning til at 
opstarte en satellit afdeling i et andet lokalområde. 

http://www.softball.dk/forbundet/dokumenter/
http://www.softball.dk/junior-2/players-passport/
http://www.softball.dk/wp-content/uploads/2015/02/F%C3%B8lgebrev.-Players-Passport.pdf
mailto:tije@softball.dk?subject=opstart%20af%20satellit%20afdeling
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1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Flere frivillige til at drive rekrutteringsaktiviteter 
- Målrette aktiviteter til nærområdet 
- Slowpitch kan drive sociale aktiviteter 
 
Tip:  
Inviter til en forældregruppe/støtteforening /”klubfrivillig” – Få inspiration fra 
dette eksempel: Klub-Frivillig. Skævning Fodbold 
Video med Klub-Frivillig 
 
Et klubudviklingsforløb, som er skræddersyet jeres 
klub ift. tid og ønsker, kan sætte gang i en masse 
rekrutteringsaktiviteter. Se mere om et forløb i jeres 
klub her. Det er en spændende måde at involvere 
flere i klubben. 
  
Hvilke lokale event foregår i jeres kommune og 
lokalområde? Mange byer har kulturnat, center-fest, 
eller event hvor børn kan prøve forskellige 
sportsgrene og møde de lokale foreninger. Kan 
klubben være tilstede ved disse events og samtidig 
invitere til jeres åbent hus?  
 
Tip.  
En ”forældre-dag ” i klubben med grill og åben Slowpitch aktivitet 
kan introducere forældre til hvad deres børn spiller og få dem 
interesseret i at spille med på Slowpitch holdet  
 
 
Brug jeres netværk og inviter bredt i lokalområdet.   
Hvilke kontakter har jeres Slow pitch spillere? Kan de invitere deres kolleger og 
andre vennegruppe til en Slow pitch træning?  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.iss-fodbold.dk/klub-frivillig/
http://www.iss-fodbold.dk/media/1152/klubfrivilligfilm.mp4
http://www.softball.dk/wp-content/uploads/2013/04/Softball-Klubudvikling.-Bev%C3%A6g-dig-for-livet..pdf
http://www.softball.dk/wp-content/uploads/2013/04/Softball-Klubudvikling.-Bev%C3%A6g-dig-for-livet..pdf
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1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Skoler 
 
Tip. 
Se forbundets skolematerialer. Del AR-undervisningshæftet med lærerne og jeres 
trænere. Klubben kan få det tilsendt i fysisk form eller det kan sendes direkte til 
skolerne, I har kontakt til.   

 
Se alle muligheder for klubstøtte gennem 
samarbejde med skoler.  
Se tidligere boks med ”softball i frikvarteret” 
eller i SFO’en.   

 
 

- Træner 
 
Tip.  
Start med 1-2-træner-kurset. Tilbyd alle 
hjælpende forældre at tage kurset, så de 
bliver klædt på til at køre en træning.  
 
 
 
Hold øje med junior-clinics/træner-clinics, 
som udbydes af forbundet til alle klubber. 
Her kan man både som spiller og træner 
deltage og blive inspireret i træningen 
med nye øvelser.   
 
 
 

- Skoleundervisning 
Tip:  
Se forbundets skolematerialer. Del AR-undervisningshæftet med lærerne og jeres 
trænere. Der er 5 færdige lektioner lige til at gå til. Klubben kan få det tilsendt i 
fysisk form eller det kan sendes direkte til skolerne, I har kontakt til.   

 
 

- Træner kapacitet/ressourcer 
 
Tip.  
Se overstående bokse omkring træner kurser.  
 
For nye klubber er det muligt at få besøg af en 
forbundsinstruktør, der kan hjælpe træningen i gang. 
 
Der er også flere af vores etablerede klubber, så gerne vil komme 
på besøg i nye klubber og lave en ”opvisningskamp”, så softball 
kan blive vist frem. 
 
Kontakt forbundet hvis I skal have hjælp til at opstarte træning. 

http://www.softball.dk/skolesfo/
http://www.softball.dk/forbundet/dokumenter/
http://www.softball.dk/uddannelse/traeneruddannelse/1-2-traener/
http://www.softball.dk/junior-2/clinicsogsamlinger/
http://www.softball.dk/skolesfo/
mailto:tije@softball.dk?subject=opstart%20af%20satellit%20afdeling
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1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Afholde åbent hus for spillere, forældre, venner, nye. Brug 
sociale medier til at invitere bredt   
 
Tip: Brug Amerikansk Rundbold promoveringsvideoer, 
plakater og postkort i jeres markedsføring på de sociale 
medier for jeres åbent hus.  
Opret et event på Facebook, og del det med jeres netværk.  
Send en artikel til lokalavisen om jeres event. 
 
 
  

 

Besøg Skoler/SFO’er. Skab kendskab til sporten. 
 
Se ovenstående bokse med tips omkring skoler, SFO og frikvarterer.  

Trænere: Finde nogle som kan tage ud og besøge de forskellige 
skoler.  
 
Tip:  
Er der nogle af de ældste elever i folkeskolen, som kan tage forbi 
SFO’en tilhørende deres skole? Se afsnit om AR/softball i 
frikvarterne i tidligere boks. 
 
 

Tage op til SFO 1. time før de bliver afhentet og sæt unger ind i 
det ved at spille AR med dem. 
 
Tip:  
Er der nogle af de ældste elever i folkeskolen, som kan 
tage forbi SFO’en tilhørende deres skole? Se afsnit om 
AR/softball i frikvarterne i tidligere boks. 
 
Husk klubben kan få støtte til udstyr til AR, som I kan 
bruge til SFO instruktionen.  

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8aFfJdojcEHShL2gY2HurQ
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1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Udvide skolearbejdet 
 
Tip: 
Husk klubben kan få 2000 kr. i klubstøtte, pr. skolepartnerskab eller AR-
skolestævne for 1.-5. klasse Det er en god måde at tjene til holdkassen, 
instruktører eller klubben generelt. 
 
- Få flere frivillige i klubben 
- Skabe fælles værdier i klubben 
 
Tip: 
Inviter til sociale arrangementer i klubben (prisuddeling, bbq,  
Beskriv konkrete opgaver, så det er nemmere at sige Ja til at udføre den.  
Brug banedagen til  
 

Svært at få folk til at gøre mere for fællesskabet 
 
Tip: 
Mange idrætsklubber står overfor, at der skal ekstra fokus i 
klubben på at skabe en kultur der handler om ”Spørg ikke hvad 
din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din klub”  
 
Hvis klubben får skrevet opgaverne op, så er det nemmere for 
andre at melde sig til en konkret opgave.  
 
Man kan finde redskaber gennem Danmarks Idrætsforbund til at 
få skrevet opgaverne ned. Se DIF redskaber her: 
Beskriv opgaverne/inddrag medlemmerne 
 
 
 

- Vi skal lave flere hold, og flere klubaktiviteter 
- Open Club Day.  
- Målrettet ældre spillere med børn. 
 
Tip:  
Der er god inspiration at hente hos DIF redskaberne, når man skal til at 
igangsætte flere aktiviteter. F.eks. arbejde med ”Årshjul”, ”uddeleger opgaver”  
og ”Kickstart nye aktiviteter”  
Se værktøjerne her på frivillighedstjek.dk  
 
Tip: 
Fastlæg Åben Hus datoen i god tid, og få alle medlemmer til at sprede 
invitationen (sociale medier målrettet jeres lokalområder, plakater, postkort, 
inviter klassekammeraterne) 

 

- Tid 
- Der er ikke nok aktiviteter til medlemmerne (træning er ikke 
nok) 
 

http://www.softball.dk/forbundet/dokumenter/
http://www.frivillighedstjek.dk/da/vaerktoejskassen/rekruttering-s-og-s-fastholdelse
http://www.frivillighedstjek.dk/da/vaerktoejskassen/ledelse-s-og-s-organisering
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1) Hvor kan din klub bedst kan tage fat i forhold til at få flere medlemmer?  
 

2) Hvad er den største barriere for det? 
 

- Finde spillere der vil deltage i slowpitch – enten som ”rigtig” 
slowpitch eller som ”forældrebold” 
 
Tip:  
Kan der foregå slowpitch samtidig med juniortræning for forældre, der eller ville 
kigge på?  
Inviter alle forældre til Slowpitch clinics 
Kontakt DSoF’s slowpitch udvalg for idéer, hjælp og vejledning. 
 

- Ressourcer ift. organisering og afholdelse af kampe/kampdage 
 
Tip:  
Inviter til en forældregruppe/støtteforening /”klubfrivillig” – Få 
inspiration fra dette eksempel:  
Klub-Frivillig. Skævning Fodbold 
Video med Klub-Frivillig 
 
Tydeliggør hvilke opgaver/hvilken hjælp, der hører med, når man 
eller ens barn går til softball, så det er nemmere at sige ja til en 
opgave for klubben. 
 
Klubben kan lave et pointsystem over opgaver/hjælp, hvor alle 
klubbens medlemmer skal optjene et vist antal point i løbet af en 
sæson. Dem der har optjent flest point i løbet af sæsonen vinder 
en pris.  
 

- Familiebold 
 
Tip:  
Her er Slow pitch eller Amerikansk Rundbold er oplagt aktivitet at bruge til en 
familiedag i klubben.  
 

- SFO/klub bold 
 
Tip:  
Er der nogle af de ældste elever i folkeskolen, som kan tage forbi SFO’en 
tilhørende deres skole? Se afsnit om AR/softball i frikvarterne.  

 

- Klubbens placering  
- Afstand til banen 
 

 

mailto:bebo@softball.dk?subject=Slow%20pitch
http://www.iss-fodbold.dk/klub-frivillig/
http://www.iss-fodbold.dk/media/1152/klubfrivilligfilm.mp4

