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KOMMUNIKATIONSMÅL FOR 2022-2023
FOR AT  SKABE  VÆKST ,  T I LFREDSHED OG ENGAGEMENT  

OK Sorøs kommunikation har til formål at: 
▪ Skabe en positiv og inklusiv oplevelse for nye løbere. 
▪ Gøre det nemt og tilgængeligt for løbere at engagere sig i 

klubbens udbud af aktiviteter. 
▪ Engagere og udvikle klubbens løbere indenfor orienteringsløb. 

Fastholde løbere igennem 
en hyppig og relevant 
medlemskommunikation

Tiltrække nye løbere til 
OK Sorø, især børn/unge 
har prioritet (10% mål). 

FORMÅL

KOMMUNIKATIONSMÅL



TRE NIVEAUER AF KOMMUNIKATION
FOR PROFESSIONEL  OG STANDARD KOMMUNIKAT ION

MELLEM KOMMUNIKATIONSPAKKE 
Den mellem kommunikationspakke anvendes til klubbens 
større, men tilbagevendende aktiviteter f.eks. Tekniktræning, 
Vintertræning, Sociale events, Klubture 

LILLE KOMMUNIKATIONSPAKKE 
Den lille kommunikationspakke anvendes til klubben mest 
almindelige og tilbagevendende aktiviteter f.eks. 
Tirsdagstræning, Ungdomstræning, Frisk fredag og Løbetræning

STOR KOMMUNIKATIONSPAKKE 

Den store kommunikationspakke anvendes når klubben 

arrangerer større aktiviteter f.eks. O-stævner (SM eller DM), 
Sorø Sø rundt og Skole OL. 



STANDARD PAKKELØSNINGER  
FOR DEN  MEST  ALMINDEL IG KOMMUNIKAT ION

x

Standard pakke  

Personlig kommunikation (til træningen)

Lille Mellem Stor

Typisk aktivitet
Tirsdagstræning

Ungdomstræning
Frisk fredag 

Løbetræning

TR 

Ansvar

xMessenger gruppe (praktisk info) TR 

xOpslag på OK Sorø Facebook x x TR/KU 

xKalender opdatering på hjemmeside x x KU

News post på hjemmeside x x TR/KU 

Direkte mails (nyhedsbrev) x x KU 

Markedsføring (online, plakater, flyers osv.) (X) KU 

Presse involvering (avis/tv) (X) KU 

DOF (Event dækning) (X) KU 

Tekniktræning
Vintertræning
Sociale events

Klubture 

O-stævner
Sorø Sø rundt

Skole OL TR: Træningsansvarlig
KU: Kommunikationsudvalg

Kommunikation til andre o-klubber (mails) (x) x KU 

Note: Udover pakkeløsninger, så kommunikeres der også til frivillige, banelægger, korttegnere osv. 



MÅLGRUPPER
H V E M  K O M M U N I K E R E R  V I  T I L  O G  H V O R F O R

Familier
Mulighed for aktivitet for 
deres familie (gerne i 
naturen, sport)

Motionister
Søger fællesskab, natur 
og aktivitet. Noget andet 
end bare løb. 

Erfarne løbere
Søger udvikling og 
træningsmuligheder, med 
plads til individualitet . 

Børn
Søger leg og sjov. Følger 
forældre og er med på 
gruppens leg (socialt). 

Unge
Søger fællesskab og det 
sociale. Udfordringer og 
medaljemuligheder. 

Voksne
Søger klubben aktiviteter og 
motionen/konkurrencen. 
Individuelle forbedringer. 

Kommunen
Borgere i kommunen 
skal integreres og have 
sunde muligheder 

Sponsorer
Søger at bidrage til 
lokalsamfundet og 
opbygge deres brand lokalt

Andre klubber 
Søger aktiviteter de kan 
deltage i (variation) og 
socialt på kryds af klubber

POTENTIELLE MEDLEMMER MEDLEMMER ØVRIGE



KOMMUNIKATIONSBUDSKABER 
FOR RELEVANT  KOMMUNIKAT ION

OK Sorø - for familier, børn og unge

Vi gør en særlig indsats for at orienteringsløb er nemt at lære 

og for alle uanset alder. Vores fokus er især på kvalitet og 

udvikling af ungdomstræningen og det gode kammeratskab. 

OK Sorø – start nemt til orienteringsløb

Vi fortæller om OK Sorø og hvad orienteringsporten er. Vi gør det 

sjovt at starte med at løbe og sørger for at nye løbere føler sig 

velkomne, samt at de nemt kan få svar på deres spørgsmål. 

OK Sorø – en klub med højt aktivitetsniveau

Vi tilbyder varieret træningsmuligheder såsom træningsløb, 

tekniktræning, løb/styrke og deltagelse i stævner i ind- og udland. Vi 

udvikler mod et højt fagligt niveau og bevarer den gode sportsånd. 



KOMMUNIKATIONSKANALER 
FOR RETT ID IG OG OVERSKUEL IG  KOMMUNIKAT ION

01
Facebook/Messenger/Instagram 

Facebook + Instagram er vores 

primære 

kommunikationskanal til OK 

Sorø’s udbud af aktiviteter og 

rekruttering af nye løbere. 

02
Hjemmeside

www.oksorø.dk er et online 

univers som samler alt 

relevant information for nye 

og gamle medlemmer. 

03
Mail/ForeningLet

Mails anvendes til at holde 

kontakten med medlemmer og 

større aktivitetskommunikation. 

OK Sorø har et begrænset udbud af kommunikationskanaler efter 
devisen ”få velfungerende kanaler”, der er i tråd med målgruppens 
anvendelse af medierne. Udover de digitale kanaler tror vi også på 
direkte og personlig kommunikation til træning, opslagstavle osv. 



KOMMUNIKATIONSPRINCIPPER 
FOR EFFEKT IV  KOMMUNIKAT ION

○ Vi skal se vores kommunikation ud 

fra modtagerens synsvinkel. 

○ Vi vil gerne at klubbens medlemmer 

er aktive I kommunikationen. 

○ Vi skal anvende sociale medier til 

budskaber med kort varighed (<24 

timer) og hjemmesiden til det 

langsigtede.  

○ Vi skal følge op på vores 

kommunikation



ORIENTERINGSLØBEREN
F.eks. som deltager i OK Sorø’s træninger, ture og sociale aktiviterer

1. Lav gerne dit eget opslag på Facebook

1. Gerne med personligt islæt og husk fremfor alt et billede (eller kort video). 

2. Tag altid din klub @oksorø, men også dem du har løbet med @xyz. Ros og anerkend andre for 

deres indsats. 

3. Del din historie og den oplevelse du har haft. Eller del hvad du har lært. Var det sjovt. Hvad du 

føler eller noget helt 3 – men værd positiv ☺

4. Stil gerne et spørgsmål

2. Del gerne indhold indenfor genren som du mener er relevant for andre løbere.

1. Orienteringsløb (f.eks. landsholdet, teknik, kort/banelægning)

2. Løb generelt (f.eks. i form, naturen, træningsartikler, test af løbesko)

3. Tilbud (f.eks. træningsture, events, produkter)

4. Om det sociale i klubben (f.eks. glæde, hygge, sammenhold) 

3. Deltag gerne i andres opslag fra klubben. 

1. Kommenter (gerne med billede, GIF eller tekst). 

2. Del 

3. Like (eller reaktion)

“EN GOD OPLEVELSE”  
Som deltager vil jeg dele 
min oplevelse så jeg kan 
interagere med mit 
sociale netværk

Som orienteringsløber bidrager du aktivt til klubben profil og du har muligheden for at interagere 
med andre løbere. Nye løbere finder interesse i den aktive klub og bliver inspireret til at være en 
del af det. OK Sorø er bl.a. på Facebook og ønsker at alle kan og må bidrage til den sociale 
interaktion. Opslag må gerne være uformelle og give et autentisk indtryk.   

Top-3 møder hvorpå du kan bidrage



DEN TRÆNINGSANSVARLIGE 
F.eks. Tirsdagstræning, Ungdomstræning, Frisk fredag, Løbetræning

Hej orienteringsløbere 

Til tirsdagstræningen den 16. Aug er der lavet nogle lækre baner i Sønderskoven. 

Mødested er ved parkeringspladsen på N-side af Slagelse landevej (se kort). 

Løbsstart skal være mellem 17:00 og 19:00, der fra kl. 20:00 vil være indsamling af poster. 

Der er baner for alle (børn, unge, familier og voksne) og man vælger selv om man vil gå/løbe. 

Banerne er printet og klar til Jer:

• Grøn (begynder): 1,5 km, 9 poster

• Hvid (let): 2,9 km, 13 poster

• Gul (mellem): 4,7 km, 14 poster

• Sort kort (svær): 3,7 km, 13 poster (m/u stier)

• Sort mellem (svær): 5,7 km, 17 poster (m/u stier)

• Sort lang (svær): 6,9 km og 19 poster m/u stier

Husk at der som altid kan lånes kompas og SI-brik. Er du helt ny er du også velkommen og vi 

hjælper til at dit første løb bliver både sjovt og lærerigt ☺

Vi ses i skoven

/ Kenneth (tlf: 29828007)

“DELTAG I TRÆNINGEN”  
Som træningsansvarlig vil 
jeg formidle mit 
træningstilbud så OK Sorø  
har nemt ved at deltage. 

Som træningsansvarlig er det vigtigste at være tydelig og præcis i hvad muligheder der er for 
træning og fjerne enhver form for tvivl. Enhver tvivl kan hurtig vendes til en overspringshandling 
for deltagerne. Det bliver derfor nemmere at vælge det fra end at vælge det til. Det er også vigtigt 
at kommunikere ude-fra-ind og ikke antage at deltagerne ved hvor skoven er eller hvornår det 
starter. Med andre ord kommunikere vi også direkte til nye løbere som aldrig har løbet før. 

Skabelon til kommunikation af træning



DEN LILLE GUIDE TIL FACEBOOK 
Hvad er forskellen på vores officielle OK Sorø og andre grupper

Generelt så skal man ikke være nervøs for at lave et opslag, kommentere eller dele opslag via den officielle OK Sorø gruppe. Fordelen ved at anvende 
denne gruppe er at vi derved styrker klubbens synlighed og at vi viser at vi er en aktiv klub. Dette er med til at fastholde løbere og gøre det 
interessant for nye løbere at kigge forbi. Der bør dog sondres mellem hvad der er relevant for få og hvad der er relevant for mange (og evt. personer 
som endnu ikke er del af OK Sorø). Nedenfor er et overblik med forskellige eksempler på hvad bør være hvor: 

OK Sorø (den officielle, men uformelle) OK Sorø – ”O-snak” (den praktiske og nørdede)

• Når vi tilbyder træningsaktiviteter (især børne og ungdomstræningen).

• Når vi har haft gode, sjove og udfordrende træningsoplevelser.

• Hvad sker der med orientering i DK (f.eks. Landsholdet).

• Når vi har afholdt sociale events og hygget os. 

• Når vi høster medaljer og er stolte. 

• Når vi har været til konkurrencer eller i udlandet. 

• Generelt gode stemningsbilleder fra skoven eller byen. 

• Træningsvideoer eller artikler omhandlende orientering. 

• Når vi nørder med teknik og taler ”volapyk”

• Når vi mangler noget praktisk information eller praktiske opgaver vi skal have 

hjælp med 

• Når vi generelt er i tvivl om noget. 

• Når vi har gamle orienteringsting og sager til salg/gratis. 

• Når vi savner en anbefaling til noget grej. 

• Når vi ”nørder” ned i et bestemt kort 



KOMMUNIKATIONSUDVALGET 
HVEM KAN DU SØGE T I L  FOR  SPARR ING OG HJÆLP MED KOMMUNIKAT IONEN

Kenneth ThomsenRasmus Stampe HjorthJesper Munch JespersenAnne Block Frandsen

Nyttige links: 
• Hjemmeside: www.oksorø.dk
• Facebook: http://www.facebook.com/OKSOROE
• Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/oksorø/
• Tilmelding til stævner: http://www.o-service.dk/

Kom let i kontakt med os på mail til: kommunikation@oksoroe.dk

http://www.oksorø.dk/
http://www.facebook.com/OKSOROE
https://www.instagram.com/explore/tags/oksorø/
http://www.o-service.dk/

