OK Syd

Orienteringsløb i Grænseegnen

Flere medlemmer,- eller fortsætte som vi plejer?
På generalforsamlingen sidste år blev det foreslået at gøre noget aktivt for at få flere medlemmer, blandt
andet ved at lave en fælles kommunikationsplan og en bedre modtagelse af nysgerrige til vores
klubtræninger. Og som der står i referatet: ”Vi drøftede igen muligheden for at få flere medlemmer og hvad
man kan gøre i den forbindelse”.

Men hvad er der sket?
• Alle vores klubtræninger er på Kultunaut, hvorfra
ugeaviser somme tider skriver arrangementet ind i
deres ugentlige ”det sker”- kalender. Det har blandt
andet givet to besøg fra Jyske med journalist og
fotograf. Men når gæsterne kommer uanmeldt, er alle
løbere i skoven og der er kun banelæggere til at byde
velkommen og introducere.
• Vi har en god hjemmeside
• Vi har en Facebook-gruppe til inten kommunikation.
• Vi har en Facebook-side til ekstern kommunikation, men
siden får ikke meget opmærksomhed og deles stort set
ikke af medlemmerne.
• Vi opretter somme tider begivenheder, men de deles stort set ikke af medlemmerne.
• Vi har en fin lille velkomstfolder (”visitkort”), men det er ikke mit indtryk at banelæggerne husker at
udlevere den til gæster til træningsløbene.
• Vi har god telefonkontakt med nybegyndere, og vi er behjælpelige med transport og at finde
mødested.
• Vi er meget aktive i åben skole og vedr. skolegårdskort.
• Vi er aktive når kommunerne indbyder til arrangementer, som kan gøre os synlige over for
embedsmænd, politikere og borgere
• Find vej dagen i 2019 er aflyst og de tidligere 3 introløb har vi ikke mere
• Der er ingen kommunikationsplan og ingen ændringer vedr. træningsløb
• Birger deltog i Sønderborg Kommunes inspirationsdag om presse og Facebook d. 23-1-2019
• Finn deltog i DOF-akademiet i Ringe d. 12-1-2019.
• Næste afsnit er inspireret af disse to kurser

Skal vi tage skeen i den anden hånd?
Vi kunne for eksempel
• Oprette et ambassadørkorps, som har vilje til at vi skal være flere medlemmer. Vores meget aktive
skolefolk er reelt allerede medlemmer, men der skal også være yngre og de skal være på Facebook.
• Invitere DOF til et udviklingsmøde, så vi kan få lavet og skabe opbakning til en plan. I planen kunne
indgå
o Oprette Facebookbegivenheder på alle klubtræninger.
o Alle medlemmer deler flittigt alle begivenheder
o i Kultunaut og på Facebook sætter vi fremmødetidspunktet for gæster til kl. 13.15.
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o Ambassadørkorpset skiftes til at vente med at starte til efter kl. 13.30
o Vi kommunikerer ensartet på hjemmeside, Facebook og brevpapir. Er vi for eksempel
Grænseegnens Orienteringsklub, således som der står i vores vedtægter eller er vi Aabenraas og
Sønderborgs orienteringsklub?
o Ved alle skolearrangementer udleveres et ”udvidet visitkort” med anvisning af, hvor man kan løbe
orienteringsløb i den nærmeste 6 – 8 uger
o Lave nye beachbannere som ligner vores klubtrøjer
o Genoptage FindVej dagen, men tæt ved hovedbyer, med flyers og butiksopslag som supplement
til Facebook og med opfølgning med introdage 6 uger i træk i samme skov inkl. servering af
forfriskning der lokker folk til at blive til eftersnakken.

Hvis vi fortsætter som vi plejer, får vi de resultater vi plejer.
Drej, hvis du vil skifte retning.
PS: Eksterne arrangementer i 2019 (indtil videre)
31. jan
2. feb.
22. marts
Marts
April
22. maj
23. juni
24. juni
Juni
Juni
August
August
8. sept.

Nytårsreception Aabenraa for fritids- og kulturforeninger med hædring af gode præstationer
Fritspolitisk konference i Sønderborg
Fritidsfest i Humlehøjhallen med hædring af gode præstationer
Åben Skole Gråsten skole. 3 fredage i træk
Skolegårdskort Lyreskov Skolen og Lyreskoven med kursus for 10 – 12 lærere og Lyreskovstifolk
Skole OL O-løb i Aabenraa. Op til 250 deltagere
Friluftslivets dag Kær Vestermark. For borgere
Friluftslivets dag Kær Vestermark. For skoler
Skolegårdskort Bylderup Skole med kursus for 6 - 8 lærere
Åben Skole Lyreskov Skolen. 2 fredage i træk.
Bevæg dig for livet 60+ i Aabenraa. 6 mandag aftner i træk, motionsløb i Hjelm Skov
Boligsocial idrætsdag i Humlehøjskolen
Familie- og motionsdag for Red Barnet, Aabenraa

PPS. Rold Skov steg fra 35 medlemmer til 200 medlemmer på få år.

Ideer og noter fra generalforsamlingen 26-1-2019
• Vi skal også fokusere på at fastholde nye, f.eks. med et mentorforløb på 4 – 6 måneder
• Aktivere nuværende medlemmer, som vi ikke har set længe
• Indføre ”skiftehold” ved træningsløb til at vise nye til rette (”onkelordning”). Onkler noteres på
banelæggerlisten
• Ikke alle medlemmer har ressourcer til at gå ind i ambassadørkorpset
• Nogle af os skal lære mere om hvordan man kan understøtte Facebook-indsatsen
• Inddrage nye i klubbens sociale liv
• Lave jobbeskrivelser for onkler og mentorer
• Finn indkalder John, Michael og Hanne til et møde for at lave en plan (hvem? hvad? hvornår?)
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