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Hvorfor er det vigtigt 
med den gode 
modtagelse?
Stines oplevelse



• Søgt på google

• Bare kom til fællestræning

• Spørg selv efter vej, træner, spillere mm.

• Masser af mænd… 

• Ingen træner

• Krisestemning over suppen

Første oplevelse



Hvor tror I jeg fortsatte? 

• Søgt på google igen

• Skrevet med træner inden træning

• De andre spillere vidste jeg kom ”Er du Stine?”

• Intro til holdet

• Tak for i dag SMS 

Anden oplevelse
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Hvorfor er den gode velkomst vigtig?

Fastholdelse af medlemmer

og rekruttering af flere nye 

Et stærkt 

fællesskab• Stigning i ensomhed

• Fokus på mental sundhed

• Betydningen af et godt 

førstehåndsindtryk

• 3 og 1 giver 0

• Expats inside nr. 65 ud af 65 

på parametrene 

”Friendliness”, ”Feeling

welcome” og ”Finding new 

friends” i 2018



Dobbelt cirkel

1. Fortæl om den værste velkomst du har fået

2. Fortæl om den bedste velkomst du har fået

3. Hvad karakteriserede jeres bedste velkomst? Hvilke små handlinger gjorde den god? 

Dengang du selv var på udebane
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Gode råd til at tage 
godt imod nye 
medlemmer

Både før, under og efter



Den gode velkomst er en proces

Før Under Efter



Før

Hvor orienterer potentielle nye medlemmer sig 

om jeres tilbud?



Holdbeskrivelsen 
– hvad ser deltagerne, når de har fundet jeres tilbud

Før

For modtageren er det vigtigt at vide:

• HVEM henvender træningstilbuddet sig til?

• HVILKEN slags træning er der tale om?

• HVOR og HVORNÅR finder træningen sted?

• HVAD skal jeg medbringe?

• HVORDAN kan jeg tilmelde mig?

• HVEM skal jeg spørge?



Nye medlemmer kan godt have svært ved at komme over 
dørtrinnet, lidt ligesom robotstøvsugeren. 

Sænk barrieren for nye medlemmer: 

• Tilbyd prøvetimer

• Lav Åbent Hus arrangement

• Lav et intro forløb, f.eks. De næste 4 

uger har vi introhold i ”Aqua fitness”

Nye medlemmer – sænk barrieren 



Handler om at skabe inkluderende fællesskaber

• Tag evt. imod udenfor. Hallen/mødestedet kan være svært at finde for en ny.

• Præsentér dig selv og vær en tydelig vært.

• Lav aktiviteter, der er med til at styrke den interne trivsel på holdet.

• Hav anerkendende ritualer som fx hilse og farvel ritualer

• Fortæl lidt om rammen for træningen inden i går i gang.

• Lav en navnerunde, hvor alle præsenteres

• Italesæt de sociale ritualer og selvfølgeligheder.

Alle har et ansvar for at tage godt imod nye, MEN det er en god idé med en 

enkelt, der har et særligt fokus på at hjælpe nye til rette.

Det første møde

Under



Svært at overskue som træner/instruktør, at man også skal have særlig fokus på de nye. 

Et rutineret medlem kan få rollen.

En ambassadørs rolle kunne være: 

• Vær en af de første til at sige ”Hej”

• Mødes med det nye medlem før træningen, og viser evt. rundt i faciliteten

• Hvis der laves makkerøvelser, så kan man være sammen første gang

• Vær opmærksom på at forklare det ”indforstået” for den nye

• Snak med den nye i de små ”huller” under træningen

• Vær generel opmærksom på den nye

Under

Hav en ambassadør/medlem/vært, der har ansvar for at 
tage imod nye



• Spørge ind til hvad de har 

synes om det

• Send en SMS 

• Følg evt. op hvis 

vedkommende aldrig dukker 

op igen

Efter

Hej Hanne 

Godt at se dig i 

dag. Vi håber at se 

dig igen. Du skriver 

bare, hvis du har 

spørgsmål. Venlig 

hilsen Stine



... hvordan kan vi fremme det sociale yderlig?

• 3. halvleg – kaffe, the, øl/sodavand

• Sociale lege eller aktiviteter

• Opstartsarrangement

• Sociale aktiviteter udover den normale aktivitet – f.eks. fælles 

foredragstur

• Afslutningsfest, -kaffe, -kage, -mad, -banko

• Være frivillig på holdet/i klubben

• Under aktiviteten: F.eks. navneleg, noget der giver grin og 

latter, nye makkere

Aktiviteten i sig selv er social men…
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Inspiration fra 
foreningslivet



Et telefonopkald til alle nye medlemmer

Velkommen til!

Vi glæder os til at se dig til træning på 

onsdag. 

Vi har en facebookside for holdet, der 

hedder Onsdagstræningen – tjek den ud

Din træner hedder Peter og ham kan du 

kontakte på dette nr.



Velkomstbrochure



Velkomstværter



Velkomstpakke: 

En mail med info +

… en t-shirt

… en basketball

… en floorballstav

… en badehætte

… et gavekort på en kop kaffe

Giv det evt. først efter 3. 

træning… Så er der lidt at 

komme tilbage for. 

Stevnsgade basketball 



Ses vi igen?



• Lav en holdbeskrivelse med alle hv-ordene

• Vær opmærksom på hvor jeres tilbud er synlige

• Byd velkommen

• Hav ambassadører til nye medlemmer

• Husk at følge op efter aktiviteten

• Lav sociale aktiviteter

• Sænk barrieren

• Lav en velkomstpakke

• Giv en velkomstgave

• Giv hånd

Opsamling



Hvad vil I gøre anderledes før, under og efter?



www.dgi.dk/velkomsten

http://www.abcmentalsundhed.dk/

Nysgerrig på mere?

http://www.dgi.dk/velkomsten
http://www.abcmentalsundhed.dk/


Spørgsmål?



God fornøjelse med at byde nye 
medlemmer velkommen til!


