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Kommunikationsguide: 

Sådan kickstarter du kommunikation om – og markedsføring af – 

din firmaidrætsforening igen efter Corona-nedlukning 

Yes! Din forening kan igen byde (potentielle) medlemmer velkommen til en bred vifte af spændende 

aktiviteter – efter den ufrivillige Corona-nedlukning. Dét er fedt!  

Men hvordan griber man den opgave an? Hvordan kommunikerer man til de eksisterende 

medlemmer om, at foreningen har åbnet for aktiviteter igen? Og hvordan bruger man kickstart-

kommunikationen til at nå nye, potentielle medlemmer – og nye relationer til lokale arbejdspladser? 

Dét giver vi et bud på her med vores anbefalinger til, hvordan din forening kommunikerer med størst 

mulig effekt i genåbningsfasen. 

 

Vi hjælper din forening på vej med sparring, en kommunikationsguide og tekst-skabeloner 

Vi har altså været i TV-køkkenet og forberedt denne en kommunikations-to do. 

Her finder du forslag til, hvem du med fordel (først) kan kommunikere med – og med hvilke 

prioriterede kommunikationsindsatser. Indsatserne er baseret på de retter, din forening kan bestille i 

firmaidrættens kommunikationsmenu. Og så har vi krydret anbefalingerne med en række tekst-

skabeloner, din forening kan benytte til at komme godt og hurtigt ud over rampen. 

Vi tilbyder naturligvis også personlig sparring om din forenings kommunikationsindsatser i 

forbindelse med genåbningen af foreningens aktiviteter. 

Så send os gerne en mail på kommunikation@firmaidraet.dk. 

 

God læselyst – og god arbejdslyst i genåbningsfasen       

  

 

https://www.epaper.dk/firmaidraet/firmaidr%C3%A6ttens-menukort-2020/
mailto:kommunikation@firmaidraet.dk
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Sådan starter du: Kommunikation til foreningens målgrupper 

Din forening har flere målgrupper, der er relevante at kommunikere med i genåbningsfasen. Og 

nogle er vigtigere end andre, når du skal prioritere dine kommunikationskræfter.  

 

 

Prioritér dialog med din forenings eksisterende medlemmer og medlemsvirksomheder (step 1), når 

de – kernen i foreningen – igen kan dyrke sammenholdet og de spændende aktiviteter hos jer.  

Ræk herefter ud til nye, lokale arbejdspladser og/eller nye, potentielle enkeltmedlemmer fra 

lokalområdet (step 2) – afhængig af din forenings fokus og ressourcer. 

Kommunikationen i Step 2 forudsætter Step 1 – f.eks. at foreningens hjemmeside og Facebook-side er 

opdaterede, så nye potentielle medlemmer og medlemsvirksomheder kan se aktuelle tilbud. 
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Kom godt i gang: Målgruppe for målgruppe – og trin for trin 

Nu gennemgår vi kort – i prioriteret rækkefølge – hvilke kommunikationsindsatser, din forening kan 

sætte med overfor hver af de tre målgrupper. 

 

Kickstart kommunikationen med din forenings nuværende medlemmer 

1. Opdatér din forenings hjemmeside  

2. Send mail/nyhedsbrev til enkeltmedlemmer og medlemsvirksomheder  

3. Sæt adfærdsskiltning-kit op ved aktiviteter  

4. Gør opmærksom på foreningen via Facebook  

5. Annoncer evt. i lokale medier 

 

1. Opdatér din forenings hjemmeside 

Mange af foreningens medlemmer søger information om de aktiviteter, de glæder sig til at deltage i 

igen, på hjemmesiden. Opdatér derfor din forenings hjemmeside, så medlemmer (og andre 

interesserede) kan finde aktuelle oplysninger om jeres aktiviteter, åbningstider etc., som måske er 

ændrede i genåbningsfasen. 

      Bestil et webbanner (nr. 3A) til hjemmesiden fra kommunikationsmenuen – og hent en 

tekstskabelon her. 

TIP! Find inspiration i vores guide til hjemmesider for firmaidrætsforeninger her 

 

2. Send mail/nyhedsbrev til enkeltmedlemmer og medlemsvirksomheder 

Mails er en direkte vej til jeres medlemmer – både enkeltmedlemmer og medlemsvirksomheder. 

Send dem en mail, og fortæl, at foreningen igen er åben – og hvilke spændende aktiviteter, de kan 

dyrke sammen med jer. 

     Bestil et banner (nr. 3D) til nyhedsbrevet fra kommunikationsmenuen – og hent en tekstskabelon 

til mailen/nyhedsbrevet her. 

TIP! Find inspiration i vores guide til nyhedsbreve for firmaidrætsforeninger her. 

 

  

https://www.firmaidraet.dk/media/13313/tekstskabelon-til-hjemmeside.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13313/tekstskabelon-til-hjemmeside.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/12960/guide-til-den-gode-hjemmeside.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13314/tekstskabelon-til-mail-medlemmer.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13314/tekstskabelon-til-mail-medlemmer.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/12964/guide-til-nyhedsbrev.pdf
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3. Sæt adfærdsskiltning-kit op ved aktiviteter  
Der er mange nye retningslinjer, vi skal huske – så guide deltagerne med ’adfærdsskiltning’ ved jeres 
aktiviteter, der minder alle om at de gældende retningslinjer. 
 

     Bestil følgende adfærds-materialer fra kommunikationsmenuen (nr. 4A-E): Plakat med 
Sundhedsstyrelsens regler, overtræksveste, roll up, outdoorbanner, beachflag, markeringssæt. 
 
Når du bestiller materialerne, får du også en guide med til, hvordan foreningen kan bruge dem aktivt. 
 
4. Gør opmærksom på foreningen via Facebook 
Facebook – foreningens virtuelle klubhus – er et godt vindue ud til de af jeres medlemmer, der følger 
forenings Facebook-side – og til andre, der søger information om foreningen. Lav opslag på 
foreningens Facebook-side, og fortæl medlemmerne (og andre interesserede), at foreningen igen 
tilbyder en række spændende aktiviteter. Lav gerne et ”vi åbner igen”-opslag – og gerne ét opslag pr. 
aktivitet efterfølgende. 
 

     Bestil følgende fra kommunikationsmenuen: Coverbillede til Facebook (nr. 3B), Grafik/billede til 
Facebook-opslag (3C) – og hent en tekstskabelon her.  
 
TIP! Find inspiration til arbejdet med Facebook i vores guide til Facebook for firmaidrætsforeninger 

her. 

 

5. Annoncer evt. i lokale medier 

Annoncering i den lokale avis kan være en fin, supplerende måde at formidle budskabet om 

foreningens genåbning ud til nuværende (og potentielle) medlemmer. Det kan dog også være en dyr 

indsats, så overvej grundigt, hvor din forening får mest værdi for annonceringsbudgettet. 

     Bestil en ¼-sides annonce til lokalavisen (nr. 5) fra kommunikationsmenuen.  

https://www.firmaidraet.dk/media/13299/tekstskabeloner-til-facebook_opslag-og-annonce.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/5171/guide-til-facebook_oktober2017.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/5171/guide-til-facebook_oktober2017.pdf
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Kickstart kommunikationen med lokale arbejdspladser 

(nye potentielle medlemsvirksomheder) 

1. Gør opmærksom på foreningen med Facebook-annoncering  

2. Tag kontakt til nye arbejdspladser i lokalområdet – og giv dem inspiration og aktivitetstilbud  

3. Giv arbejdspladserne fysisk materiale  

4. Ræk ud til den lokale presse  

 
1. Gør opmærksom på foreningen med Facebook-annoncering  

Facebook-annoncering er en god og omkostningseffektiv måde at nå ud til nye personer på – og 

mange af dem er tilknyttet en lokal arbejdsplads. Opsæt en annonce, der inviterer lokale 

arbejdspladser indenfor ved at vise foreningens spændende aktivitetstilbud til dén målgruppe.  

     Hent et billede til Facebookannoncering her, en tekstskabelon til en Facebook-annonce her – og 

en guide til opsætning af annoncen her.  

2. Tag kontakt til nye arbejdspladser i lokalområdet – og giv dem inspiration og aktivitetstilbud  

Direkte dialog mellem en firmaidræts-ildsjæl (dig) og en lokal arbejdsplads er et godt udgangspunkt 

for en stærk relation. Ring til – eller bank på døren hos – udvalgte lokale arbejdspladser, præsentér 

kort din forening(s aktiviteter) – og spørg, om du må sende dem yderligere informationer om 

foreningens aktiviteter – samt tips og tricks til kollegamotion – på mail, så arbejdspladsens 

medarbejdere kan komme i bevægelse og dyrke sammenholdet igen. 

     Hent et mailkit til arbejdspladser – (nr.12) fra kommunikationsmenuen – her.  

3. Giv arbejdspladserne fysisk materiale  

Distribution af fysisk materiale – som en ”vi åbner op”-folder, der fremviser din forenings sjove 

aktiviteter på en kreativ måde eller en aktivitetsflyer – er i disse digitale tider stadig noget, vi ved, der 

virker – ikke mindst ledsaget af den interaktion og relation, man skaber, når man afleverer folderen. 

     Bestil en ”Vi åbner op”-folder (nr. 10) eller en aktivitetsflyer (nr. 11) og nr. fra 

kommunikationsmenuen. 

Når du bestiller folderen, sender vi en liste med distributionsforslag med. 

4. Ræk ud til den lokale presse 

Lokale medier (fx lokale og regionale aviser, ugeblade og radiokanaler) brænder for at fortælle 

vedkommende og relevante historier for lokale borgere – fx hvordan borgerne (på/med deres 

arbejdspladser) kan komme i bevægelse igen sammen med vigtige, lokale partnere (din forening 

     ). Ræk derfor ud til de lokale redaktioner, skab en relation – og hør om mulighederne for hhv. 

redaktionel omtale og annoncering om din forenings genåbning. 

     Hent inspiration og en skabelon til pressearbejdet i genåbningsfasen her. 
TIP! Find også inspiration i vores guide til lokalt pressearbejde her. 
 

https://www.firmaidraet.dk/media/13297/1200-x-1200-facebookbillede-til-annonce.jpg
https://www.firmaidraet.dk/media/13299/tekstskabeloner-til-facebook_opslag-og-annonce.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13312/guide-til-facebook-annoncering.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13300/mail-kit-til-lokale-arbejdspladser.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13301/presse-genaabning.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/12962/guide-til-lokal-og-regional-presseomtale.pdf
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Kickstart kommunikationen med potentielle nye medlemmer i foreningen 

1. Gør opmærksom på foreningen via Facebook-annoncering  

2. Distribuér ”Vi åbner”-folder med lokalt indstik eller ”Kom til vores aktiviteter”-flyer  

3. Ræk ud til den lokale presse  

4. Annoncer evt. i lokale medier  

1. Gør opmærksom på foreningen via Facebook-annoncering  

Ræk ud til personer i lokalområdet, der måske ikke kender din forening endnu, med Facebook-

annoncering – og inspirér dem til at dyrke sammenholdet og bevægelsen igen efter Corona-

nedlunkningen. Vis, at din forening igen er klar med spændende aktiviteter – tilpasset den nye post-

Corona-virkelighed med større afstand – men mindst ligeså meget sammenhold. 

     Hent et billede til Facebookannoncering her, en tekstskabelon til en Facebook-annonce her – og 

en guide til opsætning af annoncen her.  

2. Distribuér ”Vi åbner op”-folder med lokalt indstik og ”Kom til vores aktiviteter”-flyer  

Mød din forenings nye potentielle medlemmer, dér hvor de er – og mød dem med fysiske materialer 

og dialog.  Fortæl dem, at din forening brænder for at hjælpe dem med at dyrke mere aktivitet, 

invitér dem med i et stærkt fællesskab – og giv dem fysisk materiale med hjem, så de kan huske dine 

ord og finde dem frem, når de har tid til at dykke ned i materialet. 

     Bestil en ”Vi åbner op”-folder med lokalt indstik (nr. 7) eller ”Kom til vores aktiviteter”-flyer (nr. 

8) fra kommunikationsmenuen. 

Når du bestiller flyeren, sender vi en liste med distributionsforslag med. 

3. Ræk ud til den lokale presse 

Lokale medier (fx lokale og regionale aviser, ugeblade og radiokanaler) brænder for at fortælle 

vedkommende og relevante historier for lokale borgere – fx hvordan borgerne (på/med deres 

arbejdspladser) kan komme i bevægelse igen sammen med vigtige, lokale partnere (din forening 

     ). Ræk derfor ud til de lokale redaktioner, skab en relation – og hør om mulighederne for hhv. 

redaktionel omtale og annoncering om din forenings genåbning. 

     Hent inspiration og en skabelon til pressearbejdet i genåbningsfasen her. 

TIP! Find også inspiration i vores guide til lokalt pressearbejde her. 

4. Annoncer evt. i lokale medier  

Supplér evt. din kommunikation om foreningens genåbning til nye, potentielle medlemmer med en 

annonce i den lokale avis. Det kan dog være en dyr indsats, så overvej grundigt, hvor din forening får 

mest synlighed og værdi for annonceringsbudgettet. 

     Bestil en ¼-sides annonce til lokalavisen (nr. 9) fra kommunikationsmenuen. 

https://www.firmaidraet.dk/media/13297/1200-x-1200-facebookbillede-til-annonce.jpg
https://www.firmaidraet.dk/media/13299/tekstskabeloner-til-facebook_opslag-og-annonce.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13312/guide-til-facebook-annoncering.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/13301/presse-genaabning.pdf
https://www.firmaidraet.dk/media/12962/guide-til-lokal-og-regional-presseomtale.pdf

