
  

 

 

 
Kære Klubformand, 

 

Danmarks Cykle Union fortsætter det gode initiativ fra de forgående år med afviklingen af 

”Cyklingens Dag”, hvor vi i samarbejde med jeres klub holder åbent hus for nye medlemmer.  

I år har vi valgt at ændre på datoen og placeret dagen medio juni, i den tro at flere har lyst og 

mulighed for at kigge forbi jeres lokale cykelklub. I DCU arbejder vi på at udvikle på eventen således, 

at vi i 2015 indgår et samarbejde med flere partnere, og derved vil have mulighed for at komme endnu 

bredere ud i landet. Vi vil derfor opfordre jer til også i år, at lave en event med udgangspunkt i hvad I 

som klub kan tilbyde til jeres medlemmer.  

Vores erfaringer viser at nye potentielle medlemmers største barrierer for at melde sig ind i den lokale 

cykelklub, er frygten for om klubben har et hold der passer til ens formåenhed samt bekymring om 

klubben vil tage godt imod dem som nye i sporten. Vi henleder derfor jeres opmærksomhed på den del 

i jeres kommunikation udadtil, ikke bare til denne event, men også generelt betragtet. 

 

CYKLINGENS DAG 2014 – SØNDAG DEN 15. JUNI KL. 10:00 – 12:00 

Vi forestiller os at dagen afholdes i jeres klubhus eller et andet nærliggende sted, hvor 

cykelinteresserede folk kan tænkes at mødes (Byens torv, butik- eller storcenter, ved havnen eller et 

andet samlingssted). Emner til dagen i klubben kan være… 

- Klubben har fokus på børn og unge. En dag hvor de kan komme og prøve kræfter med sporten. 

- Intro til MTB-området. Viden om det at køre MTB/Cross – måske med lidt teknik træning. 

- En dag for kvinderne i sporten. I kan lave en dag med overskriften ”kun for piger/kvinder”. 

- Cyklingens mange muligheder – kom og prøv en af vores discipliner. 

- Hvordan ser en cykelklub ud og hvad kan vi tilbyde vores medlemmer. 

… Men det er naturligvis jeres valg, hvad I vil lokke med af emne for dagen. Klubben serverer kaffe, 

the, frugt og vand, mens en eller flere fortæller om klubben, træningen mm.. Hvis I har aftaler med 

den lokale cykelhandler eller andre samarbejdspartnere, kan I invitere dem med til eventen og lade 

dem vise deres produkter. I opfordrer folk til at medtage deres cykler og lader dem blive introduceret 

til sporten og køre en mindre tur på en times tid med øvede trænere/kaptajner. 

Danmarks Cykle Unions sekretariat vil stå for følgende: 

- Overordnet koordinering, herunder fælles logo, tryk og udsendelse af flyer med overskriften 

”Hvordan bliver man cykelrytter”. 

- Pressearbejde, herunder udsendelse af overordnet pressemeddelelser. 

- Vi hjælper klubben med kontaktdata på de medier i lokalområderne. 

- Det er klubbens eget ansvar at tage direkte kontakt med lokalaviserne, således at klub og 

lokalpresse taler sammen. Det er jeres historie om hvordan I afvikler dagen, der kommer i den 

lokale avis og ugeblad.  

- Kommunikation omkring dagen via diverse samarbejdspartnere.  

I bedes melde tilbage til Brian Samuelsson på mail: bsm@dcu-cykling.dk senest den 20. maj  om din 

klub ønsker at være en del af CYKLINGENS DAG.  

Efterfølgende starter vi indsamling af lokalpressedata, gerne med jeres hjælp, og vi begynder at 

markedsføre dagen. 

Med venlig hilsen 

Danmarks Cykle Union 

mailto:bsm@dcu-cykling.dk

