Ju-Jitsuens Dag- uge 36
Inspiration til Åbent Hus arrangement
Vi opfordrer vi alle klubber til at sætte fokus på rekruttering af medlemmer i form af et Åbent Hus i uge 36.
Hvis vi alle har fokus på rekruttering i denne uge, kan vi løfte i flok og skabe en større gennemslagskraft.
Derfor kalder vi denne uge for Ju-Jitsuens Dag – uge 36, som vil være en tilbagevendende begivenhed
hvert år. I dette dokument finder du gode råd og forslag til, hvordan I kan gribe Ju-Jitsuens Dag an.
Vi håber, at I vil bakke op omkring denne særlige uge og hylde vores fantastiske sport.
Rigtig god fornøjelse.

Gode råd
Ju-Jitsuens Dag er uge 36, hvor vi hylder vores sport og sætter på det dagsorden at åbne vores døre for nye
potentielle medlemmer. Det er helt op til jer, hvordan Åbent Hus arrangementet skal forløbe og hvilke
aktiviteter, der skal udbydes.
Vi kan bl.a. anbefale;
- at potentielle medlemmer har mulighed for at blive meldt ind i klubben på selve dagen.
- at I har reklameret for Åbent Hus med uddeling af postkort, ophæng af plakater og artikel til
lokalavisen, som sendes elektronisk til jer af DJUs udviklingskonsulent.
- at I sørger for lånegier til alle aldersgrupper. De nye vil føle sig mere som en del af sporten og
holdet i klubben.
- at I har klubbens øvrige PR materiale liggende fremme.
- at klubbens trænere, børne-, ungdoms- og voksenmedlemmer hjælper til i løbet af dagen/ugen
med praktiske opgaver men også som hjælpetrænere.

Selve dagen
Der er forskellige muligheder for, hvordan I kan gribe Ju-Jitsuens Dag – uge 36 an. Det er faktisk kun fantasien, der
sætter grænsen.
Vi har lidt forslag til ugen:

1. Åbent Hus hele ugen
I fortsætter jeres træning i uge 40 uændret. Når der kommer nye potentielle medlemmer tager I godt imod dem,
som I plejer. Der kan komme flere nye potentielle medlemmer end I er vant til, da I denne gang har reklameret mere
for netop denne uge. Derfor er det godt at have ekstra hjælpetrænere.
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2. I udvælger én dag i uge 36, hvor I afholder Åbent Hus med opvisning.
I kan afholde Åbent Hus med opvisning i klubbens dojo, hvor alle (forældre, venner, familie, naboer, lokalområdet
m.v.) inviteres med som tilskuere. Dette er med til at skabe synlighed og fællesskab i klubben og i lokalområdet.
Samtidig er det en sjov oplevelse for klubbens medlemmer.
Opvisningen kan bestå af udøvere fra børneholdene samt udøvere fra voksenholdet i klubben således, at tilskuerne
får set forskellige aldersklasser og hvordan udviklingen kan være fra barn til voksen.
I kan eventuelt give eksempel på:
- Opvarmning
- Seje tricks
- Hvordan foregår duo og fighting, dommergerningen
- Børnetræning
- Motionisttræning
Det er fantasien, der sætter grænsen.
Invitér de fremmødte ind på måtten, så de selv får lov til at prøve kræfter med sporten.

3. Åbent Hus kombineret med et andet arrangement
I uge 36 kombinerer I et arrangement med Åbent Hus i klubben.
Det kan være, at I laver en opvisning på det lokale torv, center, rådhus m.v. Til dette arrangement uddeler I
plakater og postkort til de fremmødte, hvor der inviteres til Åbent Hus i klubben.
Det er en måde at blive endnu mere synlige i lokalområdet på og skabe en direkte kontakt og dialog, som
øger sandsynligheden for medlemsrekruttering.
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