
Inspiration til events fx Åbent hus 
Her finder du eventguides og værktøjer, som kan hjælpe med at få succes med jeres 
events. 

Rullesport: Udførlige manualer og tips til arrangementer  

Eventguide for Åbent Hus arrangementer – Bevæg dig for livets meget anvendte eventguide – før, 
under, efter - med fokus på rekruttering 

Sport Event Danmark – SEDK store eventguide 

Kommunikationsværktøjer – kommunikationsværktøjer udviklet i Bevæg dig for livet til det gode 
arrangement – 

Trydays - Konceptside med henblik på rekruttering af foreninger til fitness trydays. 

Fitness åbent hus - Konceptside med værktøjer til foreningen til afholdelse af åbent hus for alle 
målgrupper 

Buernes dag - Konceptside for buernes dag, med interaktivt kort og link til materiale såsom 
facebookguide, flyers, plakater, invitationer mm. 

Volley week - Konceptside med inspirationsmateriale til afholdelse af volley week (åbent hus for alle 
aldre). Link til gode råd, inspirationshæfte, reklamevideo, plakater, Facebook opslag osv. 

Beachvolleyens dag - Konceptside med inspirationsmateriale til afholdelse af beachvolleyens dag; 
inspirationshæfte, plakater, Facebook opslag osv. 

Kom og prøv - Konceptside fra Kano og Kajak med henblik på at lave arrangementer hvor folk kan 
komme og prøve sporten. Inklusive drejebog. 

Tennisportens dag - konceptside med Tennissportens dag 

Svømmedag - Konceptside for den store svømmedag (Åbent hus for alle). 

Gode råd til åbent hus – Konceptside fra Skytteforbundet med gode råd i forbindelse med afholdes af 
åbent hus og efterfølgende rekruttering af medlemmer. 

Håndboldens dag - Konceptside for håndboldens dag, der afholdes for både børn og voksne, samt 
bedsteforældre. (Åbent hus) 

Golfs åbent hus - Konceptside for spil med dagen, der fungerer som rekrutteringskanal. (åbent 
hus) https://www.danskgolfunion.dk/artikel/om-spil-med-dagen 

Drejebog for åbent hus – Fægtnings drejebog for afholdelsen af åbent hus 

Curling – Aktivitetsvejledning til afholdelse af åbent hus. 
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