
KLUBTUNING

Et udviklingsforløb om rekruttering og fastholdelse i

kano- og kajakklubber
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Bliv flere i klubben
Klubtuning er Bevæg dig for livet – Kano og kajaks
udviklingstilbud til klubber, der gerne vil arbejde med
rekruttering og fastholdelse.

Om klubtuning
De fleste kajakklubber vil gerne være flere
medlemmer. Det kan være, at jeres klub
gerne vil have støtte til at rekuttere nye
medlemmer, eller at i hellere vil fokusere
på, at medlemmerne bliver længere i
klubben. I Klubtuning arbejder vi med
begge dele.

Et tilpasset forløb
Alle klubber er forskellige, og forskellige
mennesker vil have noget forskelligt ud af
at ro kano eller kajak. Klubtuning er derfor
et fleksibelt tilbud, hvor jeres klub og
dagligdag er i centrum, samtidigt med at i
er opmærksomme på, hvilken type roere
klubben gerne vil tiltrække.

Det kan være, at i har brug for inspration
til konkrete aktiviteter, men det kan også
være at  bestyrelsen skal arbejde mere
grundlæggende med, hvordan den driver
jeres klub.

Forløbet tilpasses klubbens ønsker og
behov, og vi lægger vægt på jeres styrker
og bruger dem fremadrettet.

Konsulentstøtte
Det er jeres klub, og i kommer selv til at
gøre en indsats – og få gavn af
resultaterne. Konsulenten leder jer
igennem udviklingsprocessen og støtter
med råd og vejledning.
Bestyrelse, trænere og intruktører
kommer nok også til at opleve, at
konsulenten udfordrer jer lidt, så i får nye
perspektiver på jeres klub, og på den
måde også får nye idéer til at arbejde med
medlemsudvikling.

Ny inspiration
Der er mange kano- og kajakklubber,
der er rigtigt gode til rekruttering og
fastholdelse. Dem kan vi lære af.

Vi samler de gode eksempler fra både
kano/kajak og andre idrætter i et
inspirationskatalog.

Hvis jeres klub i øvrigt er velkørende,
er det bare at plukke forslagene i
kataloget og tilpasse dem til jeres klub.
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Et forløb i tre trin
1 Afklaring og planlægning
Vi lægger ud med afklaringsmøde, hvor
en konsulent hjælper jer til at blive klogere
på, hvor klubben står, hvad i er gode til, og
hvilken målgruppe i gerne vil tiltrække.
Det afgør, hvordan i kan arbejde med
rekruttering og fastholdelse.

Bestyrelsen får støtte til selv at formulere
en handlingsplan for jeres arbejde med
medlemsudvikling. Planen bliver baseret
på jeres styrker og egne erfaringer
– så i gør det, i er gode til.

2 Implementering
Klubben arbejder med de områder,
bestyrelsen har besluttet, og konsulenten
er med på sidelinjen. Det kan være, at i får
brug for gode råd eller støtte til at justere
forløbet undervejs.

3 Opfølgning
Når det aftalte forløb er overstået,
evaluerer i processen, så i sikrer i at den
gode udvikling i klubben forstætter.
Konsulenten hjælper med at samle op, så
i selv og andre kan lære af jeres erfaringer.



Om Bevæg dig for livet – Kano og kajak

Kano- og kajaksporten er i rivende udvikling med flere aktive roere og
medlemmer i kano- og kajakklubberne. Bevæg dig for livet – Kano og
kajak vil gerne bidrage til, at endnu flere kommer på vandet.

Vi støtter kano- og kajakklubber, der gerne vil tiltrække og fastholde
medlemmer. Samtidigt samarbejder vi med kommercielle operatører og
andre partnere om at give flere mennesker mulighed for at prøve kræfter
med kano- og kajaksporten.

Vi giver nybegyndere og motionsinteresserede gode oplevelser på vandet
og hjælper selvorganiserede til at blive bedre roere.

Blå Stier er en del af projektet, hvor vi arbejder for at udvikle et
landsdækkende netværk af kajakruter og for at lette adgangen til vandet
for kano- og kajakroere.

Projektet løber i perioden 2017-2019 og er et samarbejde mellem DGI og
Dansk Kano og Kajak Forbund med det formål at få flere mennesker ud at
ro kano og kajak. Vi er en del af den nationale Vision 25-50-75.

Læs mere:
bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak eller kano-kajak@bevaegdigforlivet.dk

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


