
Kommunikation

Styrk foreningens kommunikation



Du kan have verdens bedste 
forening, men hvis du ikke 
fortæller om den, så har du 
den helt for dig selv!

Kilde: Udspil, nr. 3, 2020



Hvorfor er 
jeres budskab 
interessant for 
mig?



Kommunikationsstrategi i foreningshøjde

 Skaber overblik og struktur i jeres hverdag

 Hjælper jer med at træffe valg og fravalg

 Giver mere ro til andre opgaver



Kommunikation handler om …

HVEM
siger

HVAD 
Gennem 
hvilken 
KANAL

Til
HVEM

og med 
hvilken 
EFFEKT



Hvem er vi som forening? 

HVEM
siger



Foreningens HVORFOR

 I sælger ikke bare en plads på et hold i foreningen – et produkt.

 I sælger en forening – et fællesskab, breddeidræt, en sund livsstil, glæde, oplevelser osv.

 Det handler om at være skarp på formålet med foreningen – og det bestemmes både af jer 
og medlemmerne.

”AGF Gymnastik er til for at give glæde 
ved gymnastikkens bevægelse gennem 

breddeidræt af høj kvalitet i et 
midtbyfællesskab.”



”Hvad” handler om budskaber og indhold

HVAD 



Foreningerne har en kæmpe 
fordel, fordi de elsker deres 
produkt!

Kilde: Udspil, nr. 3, 2020

https://www.tvmidtvest.dk/herning/4-arig-fodbolddreng-gar-viralt
https://www.tvmidtvest.dk/herning/4-arig-fodbolddreng-gar-viralt


Facebook, hjemmeside, opslagstavle…

Gennem 
hvilken 
KANAL



Mulige kanaler i jeres forening… 

 Medlemsblad

 Hjemmeside

 Lokalblad

 Sociale medier 

 SMS

 Mail

 Nyhedsbrev

 Presse

 Personlig kontakt 

 Fysisk materiale (flyer, plakater mm.)

 Andet?

Hvilke medier 
kan I bruge i 

jeres forening?



Målgrupper

Til 
HVEM



Hvorfor snakker vi om målgrupper?

Kommune

Nyt 
medlem

Presse Frivillig

Forældre

Medlem



Kommende e-sportsmedlem i Hornslet Idrætsforening

 Navn: Benjamin

 Alder: 13 år

 Bopæl: Fasanvej, Hornslet

 Forældre: Henrik og Lise

 Uddannelse: Nuværende folkeskoleelev på den lokale skole

 Interesser: Computerspil, Counter-Strike: Global Offensive, computere, tablets, telefoner, 
elektroniske gadgets, LAN-parties, følger Astralis, har tidligere spillet fodbold, tegner nogle 
gange, sjove oplevelser med vennerne

 Medievaner: Læser computermagasiner, er lidt på Facebook, er meget på Snapchat, streamer 
forskellige ungdomsserier, chatter på sider for gamere, bruger internettet hele tiden (digital 
indfødt)

 Livsfase: Bliver snart teenager, er ved at finde ud af, hvem han er som person

 Hvilket behov løser vi? Vi giver ham et fedt fællesskab at game i, mens han kommer ind i et 
struktureret esportstilbud, hvor han kan blive bedre, deltage i stævner og lære at dyrke 
esport på en sund måde

 Hvad motiverer ham til at blive medlem? Han kan blive bedre til CS:GO, spille organiseret 
hver uge mod andre, får nye kammerater, deltage i esportsarrangementer, dyrke esport på 
en sund måde



Hvad vil I gerne opnå?

og med 
hvilken 
EFFEKT





HJEMMESIDEN…

Ingen leder efter dit 
produkt på Facebook. 
Det gør de på Google.



dgi.dk/kommunikationshjælp

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/kommunikationshjaelp
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/kommunikationshjaelp

