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Nu er det tid til Buernes dag og her kommer en afviklingsguide for at støtte jer i at skabe et super
fedt arrangement. Afviklingsguiden får jer til at overveje forskellige aspekter omkring
arrangementet, så det forhåbentlig bliver en stor succes og skaber nye medlemmer for jeres klub.
Afviklingsguiden kommer ikke ind på det bue-tekniske, men alt det rundt omkring som er med til
at skabe et godt arrangement.
På Bueskydning Danmarks hjemmeside under Buernes Dag, ligger der en del materiale til fri
afbenyttelse. I afviklingsguiden vil formålet med de forskellige dokumenter blive forklaret og
hvordan de bedst benyttes.
- Der ligger to generelle dokumenter på hjemmesiden til inspiration
o Sådan kommunikerer i til nye medlemmer
o Hurtig guide – Det gode arrangement
Afviklingsguiden er inddelt i tre faser: før, under og efter arrangementet.
Et godt og velforberedt arrangement øger chancen for at folk kommer igen. Samtidig er det
nemmere at få klubbens medlemmer til at hjælpe med konkrete opgaver.

Før arrangementet
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Spred budskabet til så mange som muligt
Jo mere i kan aktivere jeres medlemmer i denne del af arrangementet
jo bedre. Jo flere budskabet kommer ud til, jo større er chancen for stor tilslutning til jeres
arrangement.

1. Opfordre alle jeres medlemmer til at deltage på dagen og invitere venner, naboer, familie,
klassekammerater, kollegaer osv. Ved at jeres medlemmer selv deltager nedbryder de
nogle barrierer for dem de inviter med. Samtidig med de selv kan hjælpe til.
o Postkort til buernes dag er oplagte at bruge i denne sammenhæng. Jeres
medlemmer kan dele med ud til interesseret.
2. Opret en Facebook begivenhed
o På Bueskydning Danmarks hjemmeside ligger der en guide til hvordan man
opretter en facebookbegivenhed (”Buernes Dag – Facebook Guide”). Guiden er
også fuld af gode råd i forhold til hvad der er vigtigt når man benytter Facebook.
Den kan derfor være nyttig at læse som om man allerede ved hvordan man
opretter en begivenhed på Facebook.
o Få jeres medlemmer til at trykke deltager til begivenheden invitere alle bekendte
og dele den. Gerne i lokale Facebook grupper.
o Gør Bueskydning Danmark til medarrangør af jeres begivenhed. På den måde vil
den bliver vist på deres Facebookside og Udviklingskonsulenten vil Booste jeres
begivenhed i jeres lokalområde.
3. Pressemeddelelse
o Send en pressemeddelelse ud til jeres lokalemedier avis, radio evt. tv.
o På Bueskydning Danmarks hjemmeside ligger der en skabelon til en
pressemeddelelse (”Buernes Dag – Pressemeddelelse inden arrangementet”), jo
mere personlig i kan gøre den desto bedre. Fx med en udtagelse fra klubbens
formand eller billeder.
Hvem gør hvad?
En klar plan for hvem der gør hvad. Del gerne opgaverne ud i planlægningen, så de følgende fire
ansvarsområder er fordelt på flere personer:
▪
▪
▪
▪

Få spredt budskabet
Det praktiske på dagen
Aktiviteterne på dagen
Opfølgning efter dagen

På den måde bliver alle opgaver prioriteret og det er ikke kun en person der skal løfte læsset. På
selve dagen skal der selvfølgelig sættes gang i flere af klubbens medlemmer.

Under arrangementet
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Den gode velkomst
Den gode velkomst er vigtig. Et stort smil og en venlig person er altafgørende når man kommer
som ny et helt fremmed sted. I opfordres derfor meget kraftig til at have en person som har ansvar
for at byde folk velkommen. Lav en lille velkomst stand hvor folk kommer ind til jer, på den måde
kan de blive budt velkommen, få forklaret konceptet og så tildelt en træner.
-

-

Den ansvarlige skal være en venlig person, men behøver ikke at vide noget om
bueskydning, så er forældre er oplagt til denne opgave.
Den ansvarlige for velkomsten kan på den måde holde styr på antal besøgende.
Bueskydning Danmark laver lidt statistik på arrangementet og i skal derfor tælle hvor
mange besøgende i får (se dokument på hjemmesiden ” Buernes Dag – Antal besøgende”).
Efter Buernes dag skal i sende opgørelsen til ac@bueskydningdanmark.dk
Overvej navneskilte til både jeres medlemmer og besøgende.
Opfordret jeres medlemmer til at sige hej til alle, særligt dem de ikke kender.
Overvej om i vil byde jeres gæster på en kop kaffe, et glas saftevand og et stykke kage. Det
får folk til at sætte sig ned og blive hængende lidt længere.

Skab gode oplevelser med Bueskydning
Gode arrangementer giver de besøgende gode oplevelser og lyst til mere. Overvej derfor følgende
ting for jeres aktiviteter på dagen:
-

Giv deltagerne succesoplevelser med bueskydning
o Kan alle være med?
o Er sværhedsgraden den rette?
▪ Har vi den rette afstand til ansigterne? → En kort afstand giver
succesoplevelser.
▪ Har buerne den rette vægt? → Det er bedre den er for let end for tung i
starten. Vi vil skabe succesoplevelser.

-

Sørg for at have rigelig med hjælpere, som også kan give udtryk for at klubben er fyldt med liv og
glade mennesker. Dagen kan sagtens bruges som en klub-dag, samtidig med at man får gæster
udefra.

-

Vær obs. på Jeres målgruppe. Lad gerne børn instruere børn. Således rammes potentielt nye
medlemmer i øjenhøjde på deres første indtryk af bueskydning og Jeres forening.

-

HUSK at Bueskydning Danmark har særligt fokus på piger i sporten i de kommende år. Har I en
gruppe piger som allerede skyder, så inviter dem ned i klubben på dage til at være med. Bed dem
om at tage en veninde med.
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-

Mange mennesker i bueskydning er vilde med udstyr, regler
og teknik. Den første gang man stifter bekendtskab med
bueskydning er udstyr, regler og teknik IKKE vigtigt. Det er derfor vigtigt at skytterne får lov
til at skyde så meget som overhovedet muligt.
o De kan altid lærer regler og teknik hen ad vejen når de er begyndt til Bueskydning.
o Det vigtige er at hjælpe dem så de kan ramme skiven, ikke at de har en god teknik.

-

Opfordrer gerne til små konkurrencer imellem familiemedlemmer eller venner. Mange
mennesker bliver motiveret af konkurrence og synes det er sjovt.
Det er sjovt at skyde med bue!

På gensyn
Tænk over at I får sendt jeres besøgende hjem med en god oplevelse af, at I gerne vil se dem igen.
I opfordres derfor til at have en der er ansvarlig for at sige på gensyn. Det kan fx gøre ved at:
-

-

Hæng ”ses vi igen?” plakater op (Se dokument på hjemmesiden ”Buernes Dag – Ses vi
igen? – Plakat”).
o Alle medlemmer kan på den måde opfordret folk til at skrive sig på listen.
Den ansvarlige skal opfordre folk til at komme på besøg i klubben til det kommende
begynderhold/prøvetime. (se længere nede i dokumentet).
Give deltagerne en souvenir med hjem.
o Klub flyer med oplysninger omkring klubben og træningstider.
▪ Gerne med oplysninger omkring næste begynderhold/prøvetime.
▪ Se skabelon på hjemmesiden - ”Buernes Dag – Skabelon til Klubflyer”
o Diplom til børnene
▪ Se skabelon på hjemmesiden –
”Buernes Dag – Skabelon til
diplom til børnene”
▪ Når i printer diplomet er det
vigtigt at printerindstillingerne
står til ”Udskriv på begge sider
– vend sider om den korte
side”.
Ellers kommer jeres bagside til
at vende på hovedet. (se
billede)

Efter arrangementet
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Efter et velafviklet arrangement er det vigtigt med opfølgning. De fleste har brug for et lille puf og
en venlig hånd for at starte til en ny sport.
- Følg op på ”ses vi igen”- liste. Gerne inden for den efterfølgende uge, hvor den gode
oplevelse er frisk i erindringen.
- En personlig kontakt fra fx træner eller holdleder øger chancen for succes.
- Brug facebookbegivenheden til at lave reklame for det kommende
begynderhold/prøvetime.
Skab en anledning for at komme ned i klubben igen
Lav et begynderhold/prøvetime som starter umildbart efter Buernes dag. Det skal være tydeligt at
det er nybegyndere der er i fokus. I skal give dem tid og ro til at lærer det og skabe et rum for
dumme spørgsmål. Det er derfor vigtigt at jeres erfarne skytter ikke står ved siden af og er irriteret
over det tager lang tid på skydelinjen. Det skal derfor ikke være en del af en almindelig klubaften
hvor der sker en masse andet. Det kan derimod være inden klubaftenen så de har mulighed for at
blive hængende og mærke stemningen og se de dygtige skytter træne.
På begynderholdet/prøvetimen er det vigtigt at de nye får lov til at skyde en masse med bue.
Teknik og særligt regler skal være i baggrunden. Byg langsomt mere teknik på med tiden, hvis de
vælger at starte til bueskydning.
- Det er en god ide at have et par ekstra trænere, så der er mulighed for at hjælpe alle. Det
kan fx være nogle skytter i øjenhøjde med de nye, på den måde skaber man relationer med
personer man på sigt vil komme til at skyde sammen med.
- Gør opmærksom på at nybegynderne kan låne udstyr i klubben for at nedbryde så mange
barriere som muligt.
- Overvej om i vil tilbyde et tidsbegrænsende tilbud eller rabatter i forlængelse med buernes
dag.
Hjælp hukommelsen lidt på vej
Efter folk har haft en dejlig dag hos jer, så hjælp dem med at huske det. Del billeder og positive
historier på facebook begivenheden for buernes dag og på jeres facebookside.
- Opfordre folk til at like jeres facebookside, så i kan holde kontakt.

God arbejdslyst og rigtig godt arrangement!

