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 Frivillighed?  Involvering?  Medejerskab?  Synlighed?



 Jeg har brug for jeres hjælp

● Hvor stort er behovet?

● Hvordan kan jeg hjælpe jer?

● Hvordan kan I hjælpe hinanden?

Men først 

● Problemer og muligheder

● Provokation og eksempler



 Den Fiktive Orienteringsklub

Bestyrelsen

● Består af personer med 

nøglekompetencer indenfor planlægning 

og afvikling af større o-løb.

● Møder går med at planlægge 

kommende aktiviteter, der alle er 

forankret i bestyrelsen.

● Medlemmer bliver rekrutteret til at 

udføre specifikke opgaver til større 

aktiviteter.

● Ærgrer sig over, at medlemmerne ikke 

hjælper mere til.

Medlemmerne

● Deltager i foreningens aktiviteter.

● Har meget begrænset indblik i, hvad der 

ellers foregår i klubben.

● Stiller gerne hænder og ben til rådighed, 

når der er brug for det.

● Tager også gerne et medansvar - men 

hvordan?



 Den Lukkede Klub      vs.      Den Åbne Klub

Den Fiktive Orienteringsklub

● Bestyrelsen laver det hele

● Frivillige skal rekrutteres

● Frivillige fører andres projekter ud i livet

● Kommunikation er skjult

● Planlægning er skjult

Løbeklubben på Facebook

● “Bestyrelsen” lavede ingenting

● Frivillige meldte sig selv

● Frivillige havde altid medejerskab

● Kommunikation var synlig for medlemmer

● Planlægning var synlig for medlemmer



 Hvor ligger I nu?
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Den Åbne Klub

● Hvad hvis jeg spørger jeres medlemmer?

Den Lukkede Klub



 Hvordan får vi flere medlemmer til selv at byde ind?



 Case: Kibæk IF Fitness (Organisering / Udvalg)

Fra: Bestyrelse med mange personer - der altid var bagefter

Til: Bestyrelse med få personer - og ro på

https://www.facebook.com/205302712838619/photos/a.268649983170558/1568339453201598/?type=3&theater


 Case: Amager OK (Medlemmer / Kompetencer)

Resultat: Mange flere korttegnere og stor efterspørgsel på at planlægge 

træning.

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/frivillighed/frivillighed-ressourcebank


 Case: Svendborg OK

Opgaver online, så 

medlemmerne selv kan 

vælge mellem dem.

https://www.facebook.com/Svendborgorienteringsklub/posts/1559422850824921
http://www.svok.dk/klubtilmelding/listtilmeld.asp?id=328


 Hjælp mig med at hjælpe jer

30 klubber

https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/frivillighed
https://www.facebook.com/pg/Danskorienteringsforbund/groups/


 Eftersnak (I det omfang tiden tillader)

● Hvad har I gode erfaringer med?

● Kan vi gøre jeres erfaringer mere synlige?

● Hvad kan I bruge hjælp til?


