Tjekliste frem mod juniorugen
Juniorugen er lige om hjørnet og det er tid til at gøre den sidste indsats, for at gøre opmærksom på jeres
aktiviteter. Nedenfor finder I en liste over lette måder at komme ud over rampen med jeres aktiviteter –
det er super effektivt, og tager ikke ret lang tid.

Klubbens hjemmeside
Info på hjemmesiden
Når børn, unge eller forældre får kendskab til et interessant tilbud, som jeres junioruge, er det første
mange gør, at gå ind på jeres hjemmeside for at finde yderligere informationer. Info om hvor,
hvornår og hvad der kommer til at forgå i jeres Junioruge skal derfor fremgå tydeligt på jeres
hjemmeside. Find udkast til hjemmesidetekst her.
Yderligere gode råd til kommunikation via hjemmesiden:
• Brug Junioruge-banneret, så alle kan se, at I holder Junioruge, find det her.
• Sørg for at budskabet formidles tydeligt – det skal være let for en, der aldrig har spillet golf før
at finde informationer
• Vær’ handlingsorienteret
– “Ring til Mona og hør om dine muligheder for at deltage i Juniorugen”
– “Klik her og se hvordan du kommer i gang med golf”

Klubbens Facebookside
Det er rigtig vigtigt at lave minimum ét Facebook opslag, da det sidste år vidste sig, at rigtig mange
deltagere kom fordi de havde set arrangementet på Facebook. Nedenfor findes nogle forskellige forslag til
hvad I kan slå op.
Sæt juniorugens banner ind som coverbillede på jeres Facebookside, find det her.
Lav opslag om jeres aktiviteter.
Klubeksempel: Se hvordan de har gjort i Barløseborg
Boost jeres opslag
I får 500kr. af DGU til dette. Indstil målgruppen til lokalområdet.
Opret en begivenhed og del med jeres venner
Klubeksempel: Se hvordan de har gjort i Randers Golf Klub
Yderligere gode råd til kommunikation via Facebook:
• Brug masser af billeder og videoer
– Find billeder her eller brug jeres egne
– Find videoer her eller brug jeres egne
• Skriv i et let forståligt sprog som også ikke-golfspillere kan forstå
• Link alle opslag til klubbens omtale på hjemmesiden
• Opfordr jeres medlemmer, juniorer, forældre, bedsteforældre, til at dele jeres opslag
• Når i har slået et opslag op, klik da eventuelt på de tre prikker i øverste højre hjørne af opslaget
og vælg: ”fast gør øverst på siden” så er det, det første besøgende ser, på jeres side.
Jakob Schmidt fra DGU’s kommunikationsafdeling sidder klar hele sommeren og kan hjælpe med vejledning
omkring boost og Facebook opslag. Fang ham på: 60 69 69 86

:)

Klubbens Medlemmer
Klubbens egne medlemmer er ofte de bedste til at hive nye potentielle medlemmer med i klubben.
Klubbens egne juniorer
Opfordr jeres juniorer til at invitere venner og veninder med
Opfordr dem til at dele opslag på sociale medier, så det når ud til deres målgruppe
Klubbens klubber-i-klubben
Print invitation til jeres aktiviteter og bed en om, at dele dem ud til f.eks. Månedsafslutningen i
seniorklubben, de er gode til at aktivere f.eks. deres børnebørn. Find invitation her.

Klubbens nyhedsbrev
Husk at skrive om Juniorugeaktiviteterne i jeres nyhedsbrev og opfordr medlemmerne til
at tage børn og børnebørn med ud i klubben.

Instagram
Under Juniorugen kan I opfordre deltagerne til at dele billeder på de sociale medier, på den måde er
de med i konkurrencen om landsholdspoloer. Det eneste de skal gøre er, at tagge #spilmed.
Så opfordr endelig alle til at tage billeder og videoer, de unge mennesker er super ambassadører
for jeres golfklub, alt hvad de slår op ser deres venner og jævnaldrende.

Find alt kommunikationsmateriale her.

Eksempler på Facebookopslag
Generel info om jeres aktiviteter:

Nedtællingskampagne:

Eksemel på tekst:
Kender du nogen børn kunne tænke sig, at
prøve at spille golf?
Hvad end det er dig selv, en ven eller et
barnebarn så er det nu I har chancen. xxx
golfklub afholder vi nemlig Juniorugen d. xx.
august og her har du mulighed for at prøve
kræfter med golfsporten og det er ganske
gratis! Dagen vil både byde på træning på
driving range og rigtig spil på den store bane.
Læs mere og tilmeld her: (indsæt link)
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