
intro til klub events

”   Klub EvEnts Er dE  
særligE arrangEmEntEr, 
som givEr godE oplEvElsEr  
i håndboldKlubbEn”

Klub-building- spil din klub i form
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intro til Klub EvEnts

hvorfor Klub EvEnts?
I de fleste klubber er der tradition for forskellige fælles 
aktiviteter, som skaber anderledes og gode oplevelser:  
Fester, fællesspisning, bankospil, bolddage for den nærmeste 
skole osv. Alle disse aktiviteter tager lidt tid at planlægge, men 
giver også energi til medlemmerne, fællesskabet og klublivet.

Disse oplevelser, fælles aktiviteter og det at være en del af et 
fællesskab i håndboldklubben har rigtig stor betydning for de 
fleste medlemmer. Faktisk er disse elementer af klublivet det, 
de fleste tidligere medlemmer giver udtryk for, at de savner 
allermest, efter at de har forladt deres håndboldklub. For 
eksempel til fordel for individuel fitness træning. 

Oplevelser, fælles aktiviteter og fællesskab er i høj grad et 
varemærke i vores håndboldklubber, som vi bør dyrke meget 
mere. Det er baggrunden for, at vi fremhæver nogle aktiviteter 
og markedsfører dem som særlige Klub Events.

hvilKE Klub EvEnts?
Det er vigtigt, at I som klub gør jer nogle overvejelser omkring, 
hvilke Klub Events og hvor mange I vil have i løbet af året.  
For Klub Events skal ikke bare være aktiviteter for aktiviteternes 
skyld. Klub Events skal gerne give mening også i en større 
klubsammenhæng (til forskel for holdaktiviteter). Og vi kan 
ikke undvære dem, da de giver mere og andet end blot at spille 
håndbold, uanset om det er de gode fester, ture, den fælles 
klubindsats ved festivalboden, ved bankospillet og de lidt 
anderledes aktiviteter. Det skaber fællesskab, og det er det,  
vi husker.

I kan med fordel bruge Klub Events til særlige formål og  
til udvalgte målgrupper. Det kunne eksempelvis være: 
- at rekruttere nye medlemmer/ frivillige
- at fastholde nuværende medlemmer/ frivillige
- at generere økonomi til klubben

Ved at gøre jer nogle overvejelser har I rigtig god mulighed 
for at uddelegere opgaven med at planlægge og afvikle Klub 
Events til andre frivillige, der ikke i forvejen har nogle opgaver. 

Nedenfor er listet en række nøgleord, som DHF finder centrale 
for en håndboldklub at understøtte. Klub Events og øvrige 
klubaktiviteter kan bl.a. bidrage dertil.

Nøgleord:

•	 Klubkulturen

•	 Fællesskabet

•	 Interesse for klubbens medlemmer

•	 Energi til fællesskabet

•	 Medlemsinddragelse

•	 Skabe sociale rammer

•	 Rekruttere nye medlemmer, trænere, ledere  
og frivillige

•	 Generere økonomi 

•	 Nytænkning

Klub Events er de særlige klubarrangementer (som regel  
en dag), som giver ekstraordinære oplevelser i hverdagen  
i håndboldklubben. 

Klub Events gør det ekstra attraktivt at være medlem af 
håndboldklubben og er med til at styrke medlemmernes 
tilhørsforhold, fællesskab og klubfølelse. 

Klub Events er primært til for klubbens medlemmer og frivillige. 

Klub Events markedsfører håndboldklubben som en dynamisk 
aktør i lokalsamfundet.

Klub Events kan arrangeres af alle uanset håndboldmæssige 
kompetencer og er derfor velegnede til de frivillige, der 
ikke i det daglige beskæftiger sig med træning og andre 
håndboldaktiviteter.

hvad Er Klub EvEnts?



længErEvarEndE EffEKtEr mEd Klub EvEnts 
(fastholdelse/rekruttering/indtægtsgivende)
Det kan som tidligere nævnt være en fordel at fokusere på 
formålet med at afvikle Klub Events. Det giver mulighed for 
både at bruge events til at skabe gode oplevelser i klubben og 
til at opnå andre længerevarende effekter i klubben. Nedenfor 
beskrives tre overordnede fokusområder, vi har brugt som 
sigtepunkter for koncepterne bag Klub Events. 

Børn
2-12 år 

Unge
13-18 år 

Unge 
voksne

19-27 år 

Voksne
28 år -> 

Trænere 
(unge/forældre/

rutinerede)
Ledere

Frivillige

I kan som klub gøre det attraktivt for ikke-medlemmer at 
deltage i jeres Klub Events. Det giver jer samtidig en mulig- 
hed for at vise jeres begejstring for, at klubben er er rart sted  
at være. Og det vil smitte af på potentielle medlemmer at 
mærke det.

Klub Events kan således bruges til at invitere nye med ind i 
fællesskabet og byde dem velkomne i klubben. Det gælder 
såvel nye U-10-spillere og forældrene som den nyindtrådte 
ungdomsformand eller den frivillige, som gerne vil give en  
hånd med ved dommerbordet om søndagen. 

Klub EvEnts som rEKruttEring

Den enkeltes tilhørsforhold til klubben vil blive styrket gennem 
afvikling af diverse Klub Events. Den frivillige vil få understreget 
det meningsfulde i det arbejde han eller hun yder og motiveres 
yderligere til at forblive en del af klubbens fællesskab.  

Ofte er klubberne gode til at lave aktiviteter for spillerne, men 
de trænere, ledere og frivillige hjælpere, der driver klubben i 
hverdagen, kan have tendens til at glemme sig selv. Her kan 
Klub Events spille en meget aktiv rolle, da de kan tjene et vigtigt 
formål med at anerkende og tilgodese fællesskabet i denne 
målgruppe i årets løb.

At lave Klub Events skal være med til at skabe energi i klubben. 
Det må ikke kun være hårdt og tidskrævende slid at være med. 
Det optimale vil være, hvis man kan skabe begejstring, øget 
stemning og fællesskab i hele forløbet – lige fra planlægningen 
og forarbejdet til selve afviklingen og det efterfølgende forløb. 

Klub EvEnts som fastholdElsE

Med Klub Events har I nogle særarrangementer, hvor der kan 
være mulighed for at skabe gode oplevelser og generere 
økonomi til klubben på samme tid. Klub Events kan derfor  
være en oplagt win-win-aktivitet for jer. 

Klub EvEnts som indtægtsgivEr

Når Klub Events planlægges, kan det være en idé at tænke i de 
forskellige målgrupper i klubben, da behovene og interesserne 
vil være forskellige afhængig af den livsfase, man er i. 

forsKElligE bEhov i forsKElligE 
livsfasEr
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Klub EvEnt KoncEptEr lav En ovErordnEt plan for 
årEts Klub EvEntsVi har udviklet nogle færdige Klub Event-koncepter til 

inspiration. Det er ikke kun nyopfundne Klub Events, men 
også en samling af gode og velafprøvede Klub Events, 
der er relativt overskuelige at gå i gang med. Tanken er, 
at I kan lade jer inspirere og tilpasse idéerne til, hvad der 
passer bedst i jeres klub.

Til en start er det en god idé at lave en årsplan over Klub 
Events i jeres klub det kommende år, så der er en god for- 
deling af særlige aktiviteter året igennem, og så I sikrer, at  
de forskellige målgrupper bliver tilgodeset. Nedenstående 
skema kan bruges til at skabe overblik over jeres nuvæ- 
rende og kommende Klub Events.

Klub Event Formål Målgruppe Termin Ansvarlige

Et brag i hallen

Fastholdelse af medlemmer
Sjovt dagsevent

Skabe stemning i hallen
Styrke klublivet 

Alle 
klubbens spillere 

+ forældre

Søndag 
d. 10. oktober

Torben + Anja

God fornøjelse med Klub Events og flere gode oplevelser i jeres klub!


