TJEKLISTE: FORBEREDELSE
AF NÆSTE SÆSON
MÅLGRUPPER OG HOLD
Hvilke hold tilbyder I?

Kontingentopkrævning

Hvem er målgruppen for holdene – og hvordan fylder vi
dem op?*

Sociale initiativer som fx fastelavn, sommerfest o.lign.

Er der nye målgrupper, idrætter eller tendenser, som I
bør undersøge nærmere/integrere?
Er der trænere til alle hold?
Har I frivillige nok til at løfte opgaver og ambitioner for
næste sæson?
Er der styr på alle træningstider?
Er der booket lokaler?

TRÆNERMØDE FOR ALLE TRÆNERE
Har I styr på, hvilke trænere der fortsætter?

GØR KLUBBEN SYNLIG
Hvordan finder nye medlemmer vej til klubben? (se tips
til flere medlemmer)
Er I synlige på Facebook?
Er I synlige i lokalområdet?
Er jeres hjemmeside opdateret?

SEND MEDLEMMERNE GODT PÅ FERIE – GIV DEM
LYST TIL AT KOMME IGEN

Er der en rød tråd i træningerne?

Lav en opsamling før sommerferien og fortæl om den
kommende sæson: Hold, tider, datoer mv.

Ordet er jeres: Evaluering af sæsonen fra trænernes
vinkel.

Inviter allerede før ferien til ”Velkommen tilbage fra
ferie”- hygge, træning eller lign.

Er der trænere, der har ønske om opkvalificering?

Uddel evt. invitation til forældremøde allerede før 		
sommerferien.

Er der trænerrotationer?
Er der styr på trænere til stævner?
Hvordan ser trænerne, at den nye sæson kan se ud?

DEN GODE VELKOMST
Vil I invitere til åbent hus eller uge? (Se også gode råd til
Åbent hus-arrangementer)
Skal der oprettes Facebook-begivenheder for åbent
hus, første træning eller lign.? (se også 3 gode råd til
Facebook-begivenheder)
Vil I invitere alle medlemmer til en fællestræning efter
sommerferien med efterfølgende hygge?
Skal der inviteres til forældremøde?


Kurser

Har I en mentorordning for nye medlemmer?

ER DER STYR PÅ ÅRSHJULET?
Sæsonstart
Møder fx trænermøder, bestyrelsesmøder, 			
udvalgsmøder, forældremøder, årsmøde mv.
Gradueringer
Stævner
Lejre

DIVERSE
Er der nogle Covid-19 relaterede ting, I bør tage hensyn
til i planlægningen?
Er der bestyrelsesmedlemmer og frivillige som bør 		
opkvalificeres?
Er der udstyr, digitale løsninger eller lignende, som I bør
investere i?

