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En Quick-guide til foreningsevents



Hvad er en foreningsevent?

En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement 
tilpasset én eller flere definerede målgrupper, hvor der er 
gjort ekstra ud af aktivitetens rammer og /eller indhold. 
Foreningseventen er typisk afgrænset til et enkeltdags 
arrangement af nogle få timers varighed, – og kan profileres 
selvstændigt. 

Foreningen beslutter helt selv, hvad deres foreningsevent 
skal indeholde:

• Fx et firma stævne, et branchestævne med sjove 
 handicapregler så øvede og uøvede kan dyste sammen 
 og alternative præmier.

• Fx en boldspilsdag, hvor alle dyster i floorball, 
 høvdingebold og kurvebold – og afslutter dagen med 
 sund juice og grønsagsbuffet.

• Fx et motionsløb, hvor alle løber så mange omgange, som  
 de kan på en kort rundstrækning inden for en fast 
 tidsramme. Målområdet kan være spækket med smags-
 prøver fra lokale producenter af mad og delikatesser og 
 et kort foredrag om mad og motion.

Kun fantasien sætter grænser… 

KOM I 
GANGMED FORENINGSEVENTS!



Foreningsevent - hvorfor?

• Flere aktive og mere gang i foreningen

• Øget fællesskabsfølelse i foreningen, hvis mange er med

• Det kan være lettere at tiltrække deltagere til kortere 
 og afgrænsede aktiviteter

• Lokal synlighed af jeres forening og jeres aktiviteter

• Rekruttering af nye frivillige

• Partnerskaber og lokalt netværk

• Tjene penge til foreningen

• Udvikling af foreningen

• Fordi det er sjovt, som frivillig at være med til 
 at sætte nye ting i gang, man brænder for

MED FORENINGSEVENTS!



SPRING 
UD I 
DET!
FORMÅL
Start med at spørge jer selv, hvad I vil bruge jeres forenings-
event til – flere aktive, synlighed af foreningen/ aktiviteterne, 
penge eller noget helt fjerde. 
Bliv enige om formålet med eventen.
Formuler evt. formålet i en enkelt og klar sætning, som alle 
involverede kender – og kan huske.

IDEBESKRIVELSE
Skyd løs med ideer til eventen. 
Sæt ord på jeres ideer, og giv plads til kreativitet og vilde 
tanker i den første del af idefasen. Diskuter, vurder og sorter 
herefter i ideerne, så I ender med at have en klar og veldefi-
neret ide, som er fundamentet for eventen.
Kig objektivt på jeres ide, for at se om den er bæredygtig. 
Det kan I gøre ved, at zoome ind på de styrker, udfordringer, 
muligheder og trusler ideen rummer. 
Idebeskrivelsen kan bidrage til en fælles forståelse af 
eventen, dens indhold, rammer og retning. Den fælles forstå-
else skal sikre, at alle arbejder i samme retning, og den skal 
lette kommunikationen og formidlingen af eventen både 
internt og eksternt.



SUCCESKRITERIER
Bliv enige om nogle få og klare succeskriterier for, hvornår 
eventen er en succes for jer. Succeskriterierne bør formuleres, 
så de er specifikke, realistiske og målbare – fx økonomi, 
antal deltagere, antal hjælpere, tilfredshedsgrad osv. I kan fint 
kombinere disse med nogle mere ”bløde” succeskriterier som 
fx øget samarbejdsevne, bedre kommunikation, øget glæde, 
sammenhold blandt foreningens frivillige eller synlighed i 
lokale medier. 

FORENINGENS 
RESSOURCER
Slå et tilpas stort brød op… Find ud af, hvilke ressourcer I har 
til jeres rådighed internt i foreningen. Ressourcer er bl.a. fri-
villige hjælpere, rekvisitter, faciliteter og økonomi. Rækker de 
interne ressourcer ikke til event-setuppet, skal I afsøge mu-
lighederne for at hente ressourcer eksternt eller nedskalere 
eventen til jeres ressourcer. Eksterne ressourcer kan fx findes i 
samarbejdet med andre lokale foreninger, kommunen og/eller 
hjælpere søgt via Facebook eller andre samarbejdspartnere. 

MÅLGRUPPE
Beskriv eventens primære målgruppe –  er det kolleger, nabo-
virksomheder, branchevirksomheder, gadedyst, trænede moti-
onister eller uøvede osv.
Valg af målgruppe har betydning for mange lag i eventen – 
aktivitets-setup, tidspunkt, pris, markedsføringsstrategi osv.
Beskriv evt. også sekundære målgrupper. 



FACILITETER - 
FYSISKE RAMMER
Afklar, hvilke rammer I har til rådighed – og hvad skal I ud og 
leje eller låne – hal, sportsplads osv.? Kræves der tilladelser 
for at kunne afholde eventen – hvad skal søges og hvornår? 
Afklar også hvilke faciliteter eventen kræver udover selve 
aktivitetspladsen – fx parkering, omklædning og toilet, 
samarit, opholdsarealer til evt. tilskuere, fortæring til 
deltagere, hjælpere, affald osv.

BUDGET
Afklar, hvad koster det at planlægge og gennemføre eventen. 
Bestem de økonomiske rammer I har samt hvad eventen bør 
genere af økonomi til foreningen. Det er vigtigt, at I, tidligt i 
processen, får identificeret de væsentligste udgifter og 
indtægter. Få så vidt muligt udgifterne gjort variable, så de er 
relateret til antallet af deltagere.
Synliggør også budgetrammerne for nøglepersonerne og 
involver dem, så der skabes et fælles ansvar for, at 
økonomien holder. 
Undersøg støttemuligheder i Udviklingspuljen. 

ORGANISATIONSPLAN
Nedsæt en handlekraftig eventgruppe, som har veldefinerede 
opgaver, reelt ansvar og beslutningskompetence. Er der evt. 
behov for undergrupper, så synliggør også deres opgaver og 
ansvar, så alle involverede parter kan se deres rolle og bidrag 
til eventen.  

TIDSPLAN
Afklar, hvad der skal gøres og hvem der gør det, hvornår –  
og sammen med hvem?  en tidsplan, som synliggør tidspunk-
ter for vigtige handlinger i planlægningen samt de tilhørende 
deadlines. Påfør, hvem der er ansvarlig for, at handlingerne 
bliver gjort. Sørg for at alle involverede parter kan se, hvor 
langt I er i processen med de enkelte handlinger – gennemsig-
tighed kan styrke planlægningen og afværge misforståelser.
Husk, at medtænke markedsføringen i denne tidsplan.



MARKEDSFØRING
Ingen succesrig event uden markedsføring… I skal sikre, at 
I kommer i kontakt med jeres målgruppe(r) – og at jeres 
event fremstår spændende og appellerende. I skal være 
synlige i de medier og platforme, hvor jeres målgruppe, og 
dermed potentielle deltagere, er – og der skal udarbejdes 
en afvejning af, hvad der kan gøres for de midler, I har til 
rådighed.  
Udform en plan for jeres markedsføring – præcis ligesom 
drejebogen, da markedsføringen er et vigtigt element i 
at rekruttere deltagere – og dermed for eventens succes. 
Planen skal give et overblik over, hvem der gør hvad – og 
hvornår.

VIRKEDE DET
Tjek om jeres foreningsevent har opfyldt jeres succes-
kriterier og de øvrige forventninger I har haft. 
Deltagernes feedback i forhold til deres oplevelser, kan 
give jer værdifuld information, som kan styrke og kvalitets-
sikre jeres fremadrettede arbejde med jeres event. 
Det er også vigtigt at få feedback fra jeres frivillige hjæl-
pere, som ser på eventen med andre øjne end deltagerne. 
Tilsammen kan input fra begge grupper give mange vigtige 
guldkorn.



GØR DET NEMT 
Brug de rigtige værktøjer i planlægningsprocessen, så I bruger 
jeres frivillig-tid så effektivt som muligt. 
Del fx jeres filer og opgaver i Dropbox, del to do-lister med 
fx mobilappen Our Groceries, find egnede mødetidspunk-
ter med Doodle – og snup de arbejdsskabeloner, som passer 
til jeres organisering og event fra event-værktøjskassen på 

WWW.FIRMAIDRAET.DK

BRUG DANSK 
FIRMAIDRÆTSFORBUND 
TIL AT KOMME VIDERE, 
FÅ INSPIRATION, SPARRING 
OG VÆRKTØJER 
Her kan du få mere at vide: www.firmaidraet.dk/eventguide

Ring eller skriv til en af 

Dansk Firmaidrætsforbunds idrætskonsulenter 

Steen S. Pedersen,  tlf. 40 51 10 02,  mail: steen@firmaidraet.dk
Dan R. Hansen,  tlf. 28 55 26 46,  mail: dah@firmaidraet.dk 
Kjeld Myhre,   tlf. 26 83 41 65,  mail: kmy@firmaidraet.dk 

Ring eller skriv til en af 

Dansk Firmaidrætsforbunds kommunikationskonsulenter 

Camilla Svenstrup,  tlf. 61 55 62 64,  mail: camilla@firmaidraet.dk 
Rikke Mortensen,  tlf. 20 47 11 56,  mail: rmo@firmaidraet.dk   


