Buernes dag – Facebook guide
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Sociale medier er effektive kommunikationskanaler også for bueskytte foreninger.
Facebook er et medie, hvor I nemt kan skabe opmærksomhed om jeres arrangement. Hvis I opretter en
begivenhed på Facebook, kan I invitere jeres Facebook-venner, dele begivenheden og meget andet for at
tiltrække deltagere til jeres arrangement på Buernes Dag.
Når Facebook begivenheden er det rigtig vigtigt at skabe noget opmærksomhed omkring den. Det gør I bedst
ved at aktivere jeres medlemmer. I skal have dem til at trykke deltager på begivenheden, jo flere der trykker
deltager eller interesseret jo mere bliver begivenheden spredt og derved når ud til flere personer. Det
nedbryder også en barriere, for hvis der er mange der deltager i en begivenhed, så er det ikke ligeså farligt
selv at trykke deltager for personer der ikke kender klubben i forvejen.
I skal ligeledes have jeres medlemmer til at invitere venner og familie til begivenheden og dele begivenheden
i diverse lokale grupper. På den måde får i spredt budskabet til så mange som overhovedet muligt og øger
sandsynligheden for mange besøgende til jeres Buernes Dag.

TIP – Efter begivenheden er det muligt at sende en besked ud til alle deltagere med
oplysninger omkring næstkommende opstartshold. På den måde holder man dem til
ilden og minder dem om den gode oplevelse de har haft hos jer.

Facebook passer ikke sig selv og det kræver lidt arbejde at holde den vedlige med løbende opslag. Her vil det
være en god ide at aktiver en lille gruppe af medlemmer, som i forvejen er aktive på Facebook eller tager en
del billeder og videoer. Gruppen af medlemmer skal have adgang til at ligge noget op på klubbens
facebookside, fx billeder fra et stævne eller videoer fra et stævne. Det kan være en god ide at aktivere nogle
unge mennesker i denne opgave. Opslag som indeholder billeder eller videoer skaber mere opmærksomhed
og flere interaktioner hvilket betyder at det bliver spredt til flere personer.
Sidst men ikke mindst er det rigtig vigtigt at jeres oplysninger på jeres Facebookside er opdateret.
Kontaktoplysninger, træningstider, link til jeres hjemmeside, adresse osv.

Guide til at oprette en begivenhed på Facebook
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1. Klik på ”Begivenheder”
Du åbner klubbens Facebookside, og på startsiden klikker du på ”Begivenheder”
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2. Klik på ”+ Opret begivenhed”
Det er vigtigt, at I opretter en offentlig begivenhed. Hvis I opretter en privat begivenhed, er det kun
de, som I inviterer, der kan se begivenheden. Med en offentlig begivenhed kan alle på Facebook se
den og søge efter begivenheden. (Kun vigtigt hvis i opretter begivenheden fra en privatprofil og ikke
fra klubbens facebookside)

3. Udfyld detaljer om begivenheden og opret
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Overfør billede eller video: Vælg et billede, der har relevans for jeres arrangement, eller find et PR billede
på https://bueskydningdanmark.dk/ny/buernes-dag-2015/buernes-dag-materiale/
Begivenhedens navn: Vælg et kort og godt navn. Navnet skal ikke være for langt. Detaljerne om
arrangementet får I mulighed for at skrive senere. Fx Buernes dag – XXNYNAVNXX
Lokation: Angiv, hvor jeres
arrangement er – meget gerne så
specifikt som muligt.
Beskrivelse: Her kan I beskrive jeres
arrangement. FX:
Buernes dag er et gratis åbent husarrangement, hvor XXKlubnavnXX og
Bueskydning Danmark inviterer alle
interesserede til at komme og prøve
kræfter med bueskydning. Der vil
være åbent i klubben mellem klokken
12.00 til 15.00 og man kommer bare.
Du har måske set bueskydning på
film eller TV, og nu står instruktører
fra XXKlubnavnXX klar, til at hjælpe
dig i gang. Tag din familie eller
venner med, bueskydning er nemlig
også en social sport, hvor man nemt
kan konkurrere mod hinanden.
Vi glæder os til at se dig!
Kategori: Vælg her sport – det kan
hjælpe andre på Facebook med at
finde frem til begivenheden.
Starter, Slutter: 06-9-2020 fra 12-15
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Medorganisatorer: Her kan i tilføje
venner eller sider som kan rediger i
begivenheden og godkende opslag og
historier på siden. Tilføj gerne
Bueskydning Danmark, da det er med til
at sprede budskabet.
Oplysninger: Nøgleord - Her kan I vælge
ord, som beskriver arrangementet. Det
kan hjælper andre på Facebook med at
finde frem til begivenheden. Eksempler:
bueskydning,
Billetter: Se bort fra denne boks
Valgmuligheder: Vælg, hvem der kan slå
opslag op på jeres begivenhed. Vi
anbefaler, at I vælger ”Alle kan slå op” og
”Opslag og historier skal godkendes af en
organisator eller medorganisator” (Det
er vigtigt at en af organisatorerne tjekker
Facebook løbende)
Offentliggør: Klik på ”offentliggør” for
endeligt at oprette begivenheden.
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4. Tryk på ”Inviter”
Det er vigtigt, at I inviterer alle de af jeres venner, som er med i foreningen,
eller som, I mener, kunne være interesseret i arrangementet (Så mange som muligt). Husk at opfordret
foreningens medlemmer til at trykke deltager og til at inviter familie og venner. På den måde får I spredt
budskabet om jeres arrangement.
I kan enten søge efter venner eller vælge venner ud fra listen, som Facebook giver jer.
Til sidst klikker I på ”Send invitationer”.

5. Skriv opslag på begivenheden
Det er en god idé løbende at skrive opslag på jeres begivenhed for at sikre, at andre på Facebook ser den. I
kan skrive opslag om, hvad der kommer til at ske til arrangementet, opfordre folk til at dele begivenheden
og meget andet. Det er en fordel at intensivere antallet af opslag på begivenheden, når Buernes Dag
nærmer sig – men heller ikke for mange opslag. Eksempler på opslag:
- Nu er der ikke lang tid til Buernes Dag. Vi glæder os til at se jer alle sammen til en sjov og lærerig
dag. Hvis du kender nogen, som skal med søndag d. 6. september, så tag dem i en kommentar her!
- Er du Danmarks næste Robin Hood? Det kan du blive søndag d. 6. september, hvor vi inviterer til
bueskydning i XXXX. Vi glæder os til at se jer!

