
Floorball aften Den hvide dame - Faxe
Aften-cup Benytte muligheden med at spørge og samarbejde med andre foreninger

Aften events med sparring fra andre klubber - med trænere Brug naturen

Bevæg dig for iivet Bruge søerne - søge Trygfonden om livredder

Breddeidræt for alle Det værste ved at spørge er "det kan jeg ikke hjælpe med"

Brug din passion Erhvervsråd

Det skal være sjovt Et "anderledes" løb for kvinder - ikke i hold

En idræt hvor mænd og kvinder kan lave noget sammen Evt. et fællesstævne

Erhvervsskoler - stævner Flyers og plakater er passé

Facebook markedsføring Forplejning af frivillige

Facebook promotion Forventninger hos arrangør og deltagere

Find folk der brænder for sport evt. samarbejdspartner Frivillig pleje

Fællespromotion Har du styr på frivillige i key-funktioner?

Få personer på et hold Humor

Godt nyt til foreningen Hvor der er vilje, er alt muligt

Idræt er hvad man gør det til Hvoreddan markedsføres det

Inspiration Idéen og navnet og det specielle "sted"

Kan tilpasse både banestørrelse og antal deltagere til hvad der er muligt Idéen sparring med andre

Leje af bander og stavet til et event Kontakt mulige klubber

Let opstart Kontakt til erhvervsråd

Lige børn leger bedst Markedsføring

Markedsføring af aktiviteten Markedsføring - hvad - hvor - hvordan / nye tider

Mere opmærksomhed om leje/deling af baner på tværs af klubber/foreninger Ny viden

Motionsfloorball Planlægning

Motivation Placering af eventen, når det er trailløb. Skal være spændende

Nem at starte op, kræver ikke det helt store udstyr Pris pr. deltager

Ny sport for alle - samme niveau Præmier løbende / lodtrækning til slut for tilbageværende / frivillige lyst til opgaven

Nytænkning om samarbejde med etablerede forening Serie Trail løb

OpstartsCup Sikkerhed for løber

Passion Styring
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Plastik - bronze - sølv - guld Super inspiration

Rammer bredt (for alle) Terror af spærring

Samarbejde Tilladelser

Samarbejde med etablerede aktiviteter Uddeling af frivilligt arbejde

Samarbejde med foreninger Udlicitering af svære opgaver

Stor bredde i drætten - let at gå til Vigtigt at skabe + fastholde relationer i fx kommune + erhvervsliv

Super godt for motion og sammenhold Vigtigt med afrunding for frivillige (værn om frivillige)

Variationer

Vigtigt at opdele deltager efter evner, begyndere, let øvede, øvede etc.

Vækst i 60+ / 22% vækst

Midsommerstafetten Elektronik Cup
Aflønning Alle kan se alle

Aftaler med forskellige forretninger Antal firmaer (deltagere)

Alle kan være med (store/små) Automatiser

Betaling af tovholder er det vejen frem? Brand specifikt (brug så lidt tid som muligt på event)

Betale frivillige Brug det til promovering af virksomhederne - studerende (arbejdsplads)

Bæredygtihed i højsæde Budget

Cirkulær økonomi Det er altid den samme dato

Familieløb Effekttiviser

Fornavn på startnumrene Elektronis aap - erhvervsskole aktivitet i mindre målestok?

God inspiration Erhvervsgruppe Cup

Gode samarbee "Fagligt" fællesskab i andet regi på et sjovt plan

Godt netværk samt gode aftaler Familievenlig arrangement

Helhedsløsninger Fast arrangør

Husk fornyelse - særligt til løbeevents Fast koncept

Ildsjæl Firma dag

Kæmpe arbejde at skaffe sponsorer, når man starter op Frivillige (timer)

Lav sponsor/partner aftaler. Giv dem plads til eventen til konkurrencer m.m. Godt at møde tidligere kolleger (netværk)

Meget udlodning af opgaver - køb af ydelser Hvordan finder/udbreder og fastholder man drivkraften i virksomhederne?

Nye arrangementer - tænk kreativt - nye typer - sponsorering Ildsjæle trods nedgang



Opvarmning af børn Kontakt til firmaerne er en udfordring

Partneraftaler Kæmpe plus til de frivillige

Samarbejde med andre foreninger om arrangementet Lanparty

Samarbejdsaftaler Lav en drejebog med bl.a. tilladelser, kontaktpersoner m.m.

Skabe god stemning før/under/efter Ledelse: Promorering

Smart med spejderløb Lokale konkurrencer mellem firmaer

Spejdere inddraget (hjælpere) Netværk

Sponsor som partner (medhjælper) Planlægning / udfordringer /rammer

Sponsor, sponsor, sponsor Processer

Sponsorater/konkurrencer Pt. godt netværk med godt sammenhold

Sponsorater + netværk letter arbejdet Retur til familiedage

Sponsorpræmier, spurtpræmier, lodtrækningspræmier Samarbejde - lokale firmaidrætsforeninger/klubber/landsforeningen/DGI/DIF/DFIF

Tilstedeværelse ved afslutning Smart at have et bredt udbud til samme stævne

Vigende deltager antal er et kendt fænomen Smiley

Være om sig med sponsoraftaler Udfordringerne står i kø! (specielt når det er udendørs)

Vejret som udfordring - hvordan kan dårligt vejr imødkommes?

Vigtigt at skabe en struktur der kan holde - fra starten

Virksomhedsaktivitetsdag med flere virksomheder

Økonomi / frivillige

Aktivitetsdage
Aktivitetsdag for virksomheder

Arbejde videre med aktivitetsdage

Frivillige

Fællesskabet

Lære sine kollegaers stærke og svage sider at kende

Svært at få frivillige kræfter til at "arbejde" på en hverdag

Tjekliste

Tror det er en mulighed at afprøve (Viborg)

"Åbne døre" for foreninger
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