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Idekatalog til arrangører og klubber 

Hvordan får DKU flere klubber som medlem og hvordan får de enkelte klubber flere medlemmer? 

Med dette dokument kaster vi en masse ideer op i luften, og så kan læserne jo benytte sig af dem der 

passer bedst til jeres formål og jeres medlemmer. 

Jeg har delt ideerne i ”flere DKU klubber”, ”flere medlemmer” og ”aktivering af eksisterende 

medlemmer”, men der er et overlap på nogle punkter. Det gør dog ikke forslaget dårligere. 

Generelt 

Kom i medierne. Trykte, sociale og andre elektroniske. Det kan give medlemmer i DKU, i den lokale 

klub, i naboklubben eller vække nogen der er gået i stå. 

 

Offentliggørelse af turneringsresultater. 

En klub kan offentliggøre stillingen i klubbens holds rækker i den lokale presse. 

Eller særlige præstationer ved et stævne. 

 

Klubben kan være aktiv og udadvendt. Tilbyde gadefester, fødselsdage, polterabend m.m. 

Klubben kan tjene en skilling, samtidig med at gæster får øjnene op for krolf. 

Eventuelt samarbejde med andre klubber, som ikke nødvendigvis har noget med krolf at gøre. 

Ældresagen, pigeklubber, ensomme ældre mænd osv. Krolfklubben Madholdet startede på denne måde. 

Flere DKU klubber 

Man kan invitere et par medlemmer fra en anden klub til en turneringskamp indenfor DKU, så de kan se 

hvor sjovt/interessant det er at spille turnering i DKU. De kan spille med på holdet, hvis DKU klubben 

registrerer dem som medlem. 

Gerne i en af de nederste turneringer, så de fornemmer de kan være med rent spillemæssigt. 

 

Man kan tilbyde andre klubber at lave et stævne/træf hos dem. Vi laver turneringen – de lægger hus til. 

 

DKU tilbyder 500 kr til en klub, som kan dokumentere, at de er skyld i at der er kommet en ny klub i 

DKU. Dette gælder foreløbig 2022 og 2023. 

 

Lave en træningskamp – rigtig holdkamp - med en klub uden for DKU. Eventuelt med 3 spillere fra DKU 

klubben sammen med 3 fra ikke DKU klubben på begge hold. Hvis det er ren DKU mod ikke DKU 

risikerer vi at de bliver kede af det, hvis de får klø. 

 

Man kan lave stævne/træf med ParKrolf. Det kan laves med niveauopdeling, makker lodtrækning eller 

DKU spiller sammen med ikke DKU spiller. 

 

Tilbyde andre klubber at vi kommer og fortæller hvordan vi spiller turnering, gerne med et medlem som 

lige er startet, som så kan fortælle hvor interessant det er. 

Flere medlemmer i den lokale klub 

Man kan lave åbent hus med stor presseomtale, eventuelt med gratis spisning. 

Det kan laves som parspil DKU’er sammen med ikke DKU’er. 

Her er det VIGTIGT med presseomtale. Lokale blade, facebook grupper, plakater og hvad man ellers kan 

finde på. Presse, presse og atter presse. 

DKU har af og til afsat penge til at støtte annoncering og vi er ved at fremstille plakater. 
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Man kan lave en happening, et sted hvor der kommer mange mennesker. Det er ikke noget med turnering, 

men noget hvor der skabes kontakt. Måske nogle få slag – eventuelt til indendørs hul, alt efter hvilke 

muligheder der er. 

 

Man kan lave farvestrålende plakater om træningstider til opslag i forretninger m.m. 

DKU er ved at få lavet en plakat. 

 

Man kunne indføre, at hvert medlem i klubben får sit kontingent betalt tilbage, hvis medlemmet har 

skaffet et nyt medlem. 

 

Bring en ven. Et medlem medbringer en ven/bekendt/nabo/familie og man spiller en runde eller 2 i 

hyggeligt samvær – eventuelt med gratis øl/grillpølser. Bør laves som parkrolf, så den medbragte gæst 

spiller sammen med en ”professionel” – som minimum 1. runde. En eventuel 2. runde kan godt være 

individuel. 

Aktivering af eksisterende medlemmer 

Man kan lave stævner/træf i niveau opdelt - f.eks. i øvede og uøvede. Eventuelt som 

kommunemesterskab. 

Ved at niveauopdele imødegår man bemærkninger som f. eks. ”Der er alt for mange stærke spillere, så vi 

får bare tæsk”. 


